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Renata Skalošová, 
lektorka a dokumentátorka  
Muzea Říčany  

Milí spoluobčané, 

než vám cinkne další e-mail, pípne esemeska nebo vás zaměstná zvonící mobil, přeneste se se mnou 
na chvíli do doby před třiceti lety. Však víte, že tenkrát jste v takové pohotovosti vůči okolí nebyli. 
Možná jste ani doma neměli pevnou linku a volali jste z telefonní budky nebo od vstřícných sousedů. 
A jinak? Podzim běžel podle obvyklých přírodních zákonů (až ke konci listopadu přišly silné mrazy). 
Příroda se barvila do červených a žlutých tónů, ještě po 20. říjnu se v pár dnech dalo vyrazit ven v trič-
ku. Toho bohatě využívaly děti. Co dělat dřív, než se ochladí: s partou si postavit skrýš-bunkr, nebo 
vytáhnout míč a na silnici mezi domy si zahrát „vybiku“? Když se rozsvítily pouliční lampy, běželi 
kluci a holky domů. Na večeři a nachystat si věci do školy, v pátek a v sobotu jim možná rodiče dovolili 
dívat se na televizi, často ještě černobílou, na zábavný hudební pořad nebo film. Někteří školáci ten 
podzim skládali pionýrský slib, páťáci a starší louskali ruská slovíčka, vysokoškoláci měli přednášky 
z marxismu-leninismu. Někdo z teenagerů tenkrát domů přinesl přihlášku do SSM, někdo z dospě-
lých přihlášku do KSČ. A už ji neodevzdali. 

To, co bublalo pod povrchem, vyvřelo. Nespokojenost s vládou jedné strany, uniformním životem, 
nemožností pořádně cestovat. S takzvanou rovností mezi lidmi, která žádnou rovností nebyla. S ne-
možností bez postihu přihlásit se ke své víře, k odlišnému názoru, svobodně se nadechnout. Nesmělí 
i sebevědomí řečníci a také další lidé skrze transparenty hovořili na demonstracích v listopadu 1989 
jasně. 

Patřím ke generaci, která bývá někdy označována jako Husákovy děti. Spíš se ale cítím být součástí 
VELVET GENERATION, sametové generace. To nás zastihla revoluce právě včas, ke konci základní 
nebo na začátku střední školy. Změnily se vyučovací předměty, oslovování pedagogů a atmosféra při 
studiu. Na rozdíl od starších sourozenců jsme mohli jít na vysokou školu, na kterou jsme jít chtěli 
(a ne na tu, na kterou jsme mohli s naším kádrovým profilem). Byli jsme ovšem z různých rodin. Ně-
kdo z nás zažil rodiče rozzářené a ohromené z nové životní šance. Někdo s nimi zakusil rozpaky, když 
se omlouvali, že vstoupili do komunistické strany… Kvůli dětem… Teď jsme v jejich (středním) věku 
my: uspěchané paní a unavení pánové, kteří se snaží, jak to jde. 

Proto mám velkou radost, že se Říčany společně s dalšími třemi desítkami měst zapojily do kampaně 
Nezapomeňme a že se zde, v Městě Paměti národa, bude v listopadu konat mnoho odpolední a večerů 
různých pořadatelů k připomenutí událostí před třiceti lety. A že se na některých z nich mohu podílet. 
Přímo v den kulatého výročí, 17. listopadu v 17 hodin a 11 minut, se rozezní říčanské zvony, abychom 
si s vděčností vzpomněli na ty, kteří se zasloužili o naši dnešní svobodu. 

Přijďte taky do muzea na výstavu Osmdesátky – Jak jsme tady žili/ Až do sametové revoluce. Nebylo 
tehdy vše jen černé nebo bílé. Byli jsme to my, kdo jsme tehdy žili – nejlépe, jak jsme tenkrát uměli.

Slovo úvodem
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Informace z radnice

Krátce ze Zastupitelstva města Říčany 
dne 9. 10. 2019 
Zastupitelstvo přijalo celkem 17 usnesení

u Zastupitelstvo schválilo směrnici města č. 2/2019, kte-
rou se upravuje směrnice č. 5/2017 o zpracování rozpočtu 
města Říčany, jeho rozpisu a rozpočtových opatřeních, 
jejímž předmětem je úprava kompetencí k rozpočtovým 
opatřením v oblasti investic, a to zvýšením pravomoci 
rady k těmto opatřením z 25 % na 40 % původního schvá-
leného rozpočtu, max. však do částky 500 tis. Kč.

Hlasy pro: 16, nepřítomno: 5
u Zastupitelstvo schválilo doplnění směrnice města Říča-
ny č. 6/2012 Technické standardy pro vodohospodářský 
majetek.

Hlasy pro: 15, zdrželi se: 1, nepřítomno: 5
u Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením Dohody o vzá-
jemné spolupráci a společném postupu při realizaci sta-
veb podle principů obsažených v dokumentaci URBA-
NISTICKÁ STUDIE JAŽLOVICE (11/2018).

Hlasy pro: 14, zdrželi se: 1, nepřítomno: 6
u Zastupitelstvo schválilo poskytnutí individuální dotace 
ve výši 50 000 Kč z humanitárního fondu na provoz spo-
lečnosti, poskytující sociální služby občanům Říčan, Ko-
munitní centrum Říčany, o. p. s. 

Hlasy pro: 15, nepřítomno: 6
u Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením smlouvy o spo-
lečném postupu ve věci projektu Rekonstrukce areálu FK 
Říčany, o spolupráci při zadávání veřejných zakázek a o 
náležitostech řízení investice ze strany města Říčany.

Hlasy pro: 15, nepřítomno: 6
u Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření, kterým 
se uvolňuje z rezervy FRM částka 2 mil. Kč na realizace 
stezky pro pěší v úseku Říčanská – nádraží ČD.

Hlasy pro: 15, nepřítomno: 6

Krátce z rady města Říčany  
dne 19. 9. 2019 
rada přijala celkem 11 usnesení
u Rada souhlasila s navýšením rozpočtu v oblasti kultura 

Pozvánka 
pro říčanskou veřejnost na

zasedání
Zastupitelstva města Říčany

ve středu 13. listopadu 2019 od 18 hodin
v zasedací síni Městského úřadu Říčany, 

Masarykovo náměstí 53/40

Podrobný program bude zveřejněn na úřední desce  
a na www.ricany.cz.

   Vladimír Kořen, starosta města

2019 o 200 000 Kč z rezervy RmŘ, a to z důvodu změn ho-
norářů profesionálních umělců a nákladnějších technických 
potřeb (zapůjčení elektrocentrál). Navýšení přispěje ke zdár-
né realizaci zbývajících plánovaných akcí do konce roku, ze-
jména důstojných oslav 30. výročí Sametové revoluce.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada doporučila Zastupitelstvu uzavřít darovací 
smlouvu na devět kusů obrazů pro Muzeum Říčany.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada souhlasila s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní 
smlouvě mezi městem Říčany a VW WACHAL a.s., jehož 
předmětem bude prodloužení doby nájmu do 31.10.2019 
s tím, že ostatní ustanovení předmětné smlouvy ve znění 
dodatku č. 1 zůstanou v platnosti.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada souhlasila s přijetím role externího aplikačního 
garanta v projektu „Výzkum překážek rozvoje zelené in-
frastruktury sídel a návrh efektivních motivačních a regu-
lačních nástrojů podpory rychlé adaptace urbanizované-
ho prostředí na změnu klimatu“, připravovaného nadací 
Partnerství v rámci programu Prostředí pro život, Podpro-
gram 1, 1. veřejná výzva Technologické agentury ČR.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

Krátce z rady města Říčany  
dne 26. 9. 2019 
rada přijala celkem 17 usnesení

u Rada vybrala dodavatele veřejné zakázky Zakládání a péče 
o květinové výsadby v Říčanech 2020-2021, společnost SA-
RAHS associates s.r.o., za cenu 4 590 537,93 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 7 
u Rada souhlasila s uzavřením SOD na zpracování pro-
jektové dokumentace (stupeň DPS) na akci Badatelská 
zahrada – zahradní učebna u 3. ZŠ se zhotovitelem Marti-
nem Vokáčem za cenu 169 000 Kč.

Hlasy pro: 7  
u Rada souhlasila s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě 
se společností HES stavební s.r.o., kterým se stanovují 
vícepráce a méněpráce pro realizaci díla „Chodníky Ří-
čanská – II. Etapa – úsek 1 (Pacov) a úsek 4 (Za Větrní-
kem)“, v předloženém znění a s navýšením z rezervy Rady 
o 226.391,91 s DPH.  

Hlasy pro: 7  

Krátce z rady města Říčany  
dne 3. 10. 2019
rada přijala celkem 33 usnesení

u Rada souhlasila s realizací přístavby hygienického zá-
zemí kabin, Říčany – Strašín, za cenu 1 020 506,70 Kč vč. 
DPH spol. WANDEL CZECH s.r.o. 

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila ve smyslu ustanovení článku III odst. 3 
smlouvy se společností S com Energo s.r.o. a vzala na vě-
domí uplatnění smluvní pokuty ve výši 5 % z celkové ceny 

Informace z radnice
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Informace z radnice
díla. Výše pokuty tedy činí 45 624 Kč. Nezapočaté dílo 
bude následně realizováno třetí osobou na náklady, riziko 
a nebezpečí společnosti S com ENERGO jako zhotovitele.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada schválila uzavření dodatku č.3 na akci Půdní ve-
stavba ZUŠ Říčany, který řeší vícepráce a méněpráce na 
stavbě a prodloužení termínu dokončení díla o dva týd-
ny z důvodu řešení pojistné události (zatečení), s firmou 
BUILDER CONSTRUCTION s.r.o. 

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada schválila realizaci dopravního opatření Na Náv-
si v Kuří u Říčan, spočívající v instalaci svislého a vodo-
rovného dopravního značení. Parkoviště bude na základě 
požadavku OV Kuří realizováno formou K+R na dobu 5 
min. Tímto usnesením není dotčeno rozhodování přísluš-
ných orgánů státní správy. Radní schválili také uvolnění 
finančních prostředků z rezervy RmŘ na realizaci ve výši 
100 000 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy mezi 
Českými dráhami, a.s., jejímž předmětem bude nájem 
části pozemku za účelem realizace stavby „Chodník pro 
pěší v trase zrušené vlečky OC R1“, na dobu neurčitou a 
za roční nájemné ve výši 15 000 Kč. 

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo na opravu ko-
munikací Štěchovická a Tenisová penetračním makada-
mem se společností VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.

Hlasy pro: 6, nepřítomno: 1
u Rada souhlasí s uzavřením dodatku č.6 ke smlouvě 
na Rekonstrukci komunikace Politických vězňů a Cesty 
Svobody, který řeší změnu rozsahu díla a s tím spojenou 
úpravu ceny díla v celkové hodnotě navýšení 1 327 482,44 
Kč bez DPH.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

Krátce z rady města Říčany  
dne 10. 10. 2019
rada přijala celkem 22 usnesení

u Rada schválila uzavření dodatku č. 1 ze dne 6. 8. 2019 
na akci Intenzifikace ČOV Říčany na vícepráce ve výši 
259 940 Kč bez DPH, obsahuje též zpřesnění č. účtu a 
zpřesnění přenesené daňové povinnosti objednatele se 
Společností pro Intenzifikaci ČOV, Říčany, IMOS Brno a 
T4Building s.r.o.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada schválila uvolnění částky 39 990 Kč ze své rezervy 
na účelový příspěvek pro mateřské školy, jejímž zřizova-
telem je město Říčany, na nákup roční licence programu 
LYFLE – Live Your Fantastic Life Easily pro komunikaci 
s rodiči. 

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada schválila pronájem nebytových prostor v 1. 
NP domu čp. 219, Nádražní ul. v Říčanech (bývalá 
úschovna zavazadel), o celkové výměře 30,75 m², za 
účelem vybudování minimalistického turistického 

ubytovacího zařízení MINI HOSTEL – BAHNHOF 
RITSCHAN na dobu určitou 2 roky s výpovědí bez 
udání důvodu v šestiměsíční výpovědní lhůtě za cenu 
2 019 Kč měsíčně.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Radní souhlasili s výjimkou z počtu žáků ve třídě hu-
dební nauky v Základní umělecké škole v Říčanech, p. o., a 
to ve třídě 2. ročníku na 22 žáků, ve třídě 3. ročníku na 23 
žáků a ve třídě 4. ročníku na 21 žáků.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada souhlasila s uzavřením Smlouvy o dílo na projek-
tovou dokumentaci – Cyklostezka do Prahy na kole: Chod-
níky Pohodové údolí s projektovou kanceláří VANER, 
s.r.o, za celkovou cenu 287.350,80 Kč vč. DPH v předlo-
ženém znění.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

Krátce z rady města Říčany  
dne 17. 10. 2019 
rada přijala celkem 7 usnesení

u Radní souhlasili s uzavřením kupní smlouvy na nákup 
vánoční výzdoby od firmy BON JOUR ILLUMINATION 
s.r.o. za cenu 207 825 Kč vč. DPH.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada schválila uzavření dodatku č.1 ke smlouvě se zho-
tovitelem stavby, společností T4 Building s.r.o., kterým 
se stanovují vícepráce a méněpráce pro realizaci díla „Vo-
dovod a kanalizace Voděrádky, osazení druhé linky ČOV 
Voděrádky a veřejné části přípojek“, tj. 350 753,20 s DPH 
z rezervy Rady města Říčany. 

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Radní souhlasili s návrhem ředitele školy stanovit no-
vou kapacitu školní družiny 2. základní školy Říčany, 
Bezručova, Říčany, p. o., z 267 na 295 žáků v nejbližším 
možném termínu.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2
u Rada schválila uzavření smlouvy o dílo na provedení 
prací na toku Rokytka, na realizaci souboru opatření pro 
zlepšení biotopu toku Rokytky, mezi městem Říčany a 
společností NATURASERVIS, s.r.o., v celkové hodnotě 
147 450 Kč bez DPH.

Hlasy pro: 5, nepřítomno: 2

Pravidelná setkání s vedením města 
se v uvedených časech konají v budově 
MěÚ č. 53, přímo v pracovně starosty, 
místostarosty a místostarostky.

Z  
OČí  
DO  
OČí

u  se starostou Vladimírem Kořenem  
každou třetí středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 20. 11.

u  s místostarostkou Hanou Špačkovou 
každou čtvrtou středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 27. 11.

u  s místostarostou Davidem Michaličkou  
každou první středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 6. 11.

Informace z radnice
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VÝSTAVA OSMDESÁTKY Jak jsme tehdy žili / Až do sametové 
revoluce (komentované prohlídky a doprovodný program)

26/10/2019  
– 2/2/2020 Muzeum

NEZAPOMEŇME 
workshopy pro žáky ZŠ ve spolupráci s Post Bellum 1 – 8/11/2019 Muzeum

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JANA ŠIBÍKA 1989 
vernisáž proběhne 7. 11. 2019 od 19.00 7 – 30/11/2019 Stará radnice

BESEDA S MARKEM BENDOU 
jeden ze studentských vůdců listopadu 89 13/11 v 17.00 Stará radnice

CO JE TO DEMOKRACIE? 
setkání žáků a studentů říčanských škol 14/11 v 11.00 Masarykovo 

náměstí

DRAMATICKÝ LISTOPAD ROKU 1989 
připomínka událostí, které změnily naši zemi 15/11 v 17.30 Masarykovo 

náměstí 

SPIRITUÁL KVINTET 
koncert 15/11 v 19.30 KC Labuť

OSMDESÁTKOVÉ DĚTSTVÍ 
program pro děti 16/11 v 10.00 Muzeum

ZVONĚNÍ ZVONŮ 
oslava svobody 17/11 v 17.11 zvony 

kostela

JAK TÁLY LEDY – VZNIK OF V ŘÍČANECH 
beseda s aktéry tehdejšího dění 18/11 v 18.30 Stará radnice

ŘÍČANY 
NEZAPOMÍNAJÍ 
na události  
před 30 lety
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Informace z radnice

Tímto názvem jsme pojmenovali s kolegy všechny akce, 
jimiž si chceme v Říčanech připomenout dramatické 
události roku 1989 a hlavně listopadovou „Sametovou 
revoluci“. Srdečně vás zveme, přijďte si vzpomenout na 
pohnutou dobu, zamyslet se nad tím, kam se společnost 
posunula, co nám uplynulých třicet let přineslo a kam 
nyní směřujeme. A také si trochu uvědomit, jak křehké to 
všechno je…
Vše začíná na výstavě Osmdesátky v říčanském muzeu, 
sedmdesátá a osmdesátá léta na vás opravdu dýchnou. 
Zajímavá je i pouliční výstava na ulici 17. listopadu. Není 
náhodou na této ulici, posuďte sami, jak se Říčany od té 
doby proměnily. 
V novém výstavním sále na Staré radnici se setkáte s unikát-
ními snímky známého fotografa Jana Šibíka. Tato výstava 
probíhá také na Staroměstské radnici, ta naše je pochopi-
telně z prostorových důvodů menší, ale stejně působivá. 
Nepropásněte vernisáž, bude přítomen Jan Šibík osobně.
Velmi zajímavé může být pro mnohé živé vyprávění jedno-
ho z hlavních aktérů studentských demonstrací, jednoho 
z vůdců studentského hnutí. Není jím nikdo jiný než Ma-
rek Benda, dnešní poslanec Parlamentu ČR. Tato beseda 
se uskuteční v koncertním sále Staré radnice, nenechte si 
autenticky podané zážitky ujít.

Dramatické události konce roku 1989 si společně připo-
meneme na setkání na Masarykově náměstí. Zazní zde 
písně, které se nesly tehdy všemi demonstracemi, vzpo-
meneme si promítnutím dobových dokumentů, jak to ten-
krát bylo, zazpíváme si společně hymnu, při jiné písni bu-
deme všichni doufat, že „zloba, závist, zášť, strach a svár, 
ty ať pominou…„ 
Přijďte zapálit svíčku k našemu provizorní mu pietnímu 
místu, k pomníku „Ruce“, ke stejném pomníku, jako je 
na Národní třídě. 
Na tento happening navazuje v Kulturním centru La-
buť jeden z úplně posledních koncertů skupiny Spi-
rituál Kvintet, jehož se můžete zúčastnit. Přítomnost 
skupiny na listopadových demonstracích a její písně 
se staly jedním ze symbolů Sametové revoluce. Pro 
velký zájem budou na koncertě k dispozici i místa 
k stání.
Na konkrétní říčanské události roku 1989 vzpomeneme 
při besedě s říčanskými zakladateli Občanského fóra 
a dozvíme se, jak to tehdy u nás všechno začalo, pokračo-
valo a dopadlo.
Těšíme se na setkání s vámi. 

Za celý přípravný tým 
Hana Špačková, místostarostka

Říčany NeZAPOmíNAJí

–  pátek 15. 11., 17.30 hod setkání na 
Masarykově nám.

–  připomínka Dne studentstva 
a dramatických událostí roku 1989

–  hudební vzpomínka (Pěvecký sbor  
VOX nymburgensis)

–  promítání dobových dokumentů
–  pietní místo „Ruce“ – zapálení svíčky
–  moderuje Jiří Holoubek
–  koncert Spirituál kvintetu v KC Labuť 

v 19.30 hod (vstupenky i k stání)

DRAMATICKÝ 
LISTOPAD  
roku 1989

MAKS_Dramatický listopad_1/4 Kurýra na spad_80x120_V3.indd   1 25.10.19   14:53

JAN ŠIBÍK 1989

9.–30. 11. 2019
 výstavní sál Staré radnice,  

Masarykovo náměstí, Říčany
Vernisáž výstavy proběhne  

7. 11. 2019 v 19 hod.

Otevírací doba pro veřejnost: po, st, čt 15–17 h, so 9–12 h. 
Otevírací doba pro školy: po–čt 8–15 h, pá 8–11 h.
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SPIRITUÁL KVINTET
15. listopadu 2019, od 19.30 v KC Labuť
Koncert k oslavě 30 let demokracie. 
Vstupenky také k stání. POŘADATELÉ

MAKS_Spiritual kvintet_1/2 Kurýra na spad_165x120_V2.indd   1 25.10.19   14:51

Naše město již několik let podporuje pravidelnou výuku 
bruslení u žáků. Této možnosti mohou využívat základní a 
mateřské školy zřizované městem Říčany. I letos se těchto 
kurzů bruslení zúčastní páté ročníky základních škol. Vý-
uka začíná v pravidelných cyklech už 4. listopadu a potrvá 
do konce března. Letos poprvé bude vyučovat správné 
technice tohoto sportu nová škola – Klub bruslení Říčany, 
pod odborným vedením zkušených lektorů. Klub provo-
zuje majitel ICE Merkur arény Martin Altrichter. 

Josef Koreš, válečný hrdina Říčan, zemřel před 75 lety -  
2. října 1944 v obci Hřiště u Přibyslavi. Při této příležitosti 
každoročně navštěvuje toto místo několik členů jeho rodi-
ny, i zástupce města. I letos byly k jeho pomníčku polože-
ny květiny a vzdán hold jeho hrdinství. Pomník je umís-

těn na budově bývalého 
hostince, kde naposledy 
Josef Koreš s generálem 
Lužou spolu byli a v kte-
rém byl generál zastřelen 
a Koreš postřelen. Odtud 
se v těžkém stavu vydal 
do polí za hostincem, kde 
po vyhodnocení situace 
spáchal sebevraždu. Čest 
jeho památce!

Hana Špačková,  
místostarostka

Naše město finančně podporuje také bruslení pro seni-
ory. Jako každoročně mohou naši mnohaletí sportovci 
zdarma trénovat každé pondělí ráno od 8 do 10 hodin, a 
to od listopadu do konce března. Tato možnost se vzta-
huje na všechny zájemce od 65 let. Přejeme všem brus-
lařům a bruslařkám pevné zdraví a radost z pohybu. 
  Hana Špačková

bruslení pro žáky75. výročí úmrtí Josefa Koreše

bruslení pro seniory

Zářijová rada se konala v prostorách 
nového koncertního sálu na Staré rad-
nici. Prostory jsme si společně prohléd-
li, přítomní se živě zajímali o okolnosti 
objevení malovaných stropů a průběhu 
jejich rekonstrukce. Potom jsme jako 

hosta přivítali paní ředitelku Koloběhu 
Evu Hazdrovou Kopeckou. Proběhla 
živá diskuze o budoucím fungování 
charitativního obchodu a klubu. Dnes 
už není tajemstvím, že slavnostní ote-
vření Koloběhu se koná 4. listopadu 

odpoledne. Proto další setkání Rady 
starších se budou konat už zde, jak jsme 
slíbili. Přijďte na listopadové setkání ve 
čtvrtek 14. listopadu ve 13 hodin, po-
prvé do Koloběhu.  Jste srdečně zváni. 
 Hana Špačková, místostarostka

rada starších

8 texty.kuryr@ricany.cz



Informace z radnice

Říčanská radnice se již několik let snaží o vytvoření 
kultivovaného prostoru v okolí nádraží a zlepšení pro-
stupnosti frekventované lokality. Stavební práce se letos 
zaměřily na druhou etapu kompletní rekonstrukce ulice 
Politických vězňů a přístup k nádraží po Cestě Svobody. 
Další vznikající přístup bude pěší a povede od nádraží ke 
komerční zóně. Zatím stezka, kterou realizovala v prv-
ní etapě společnost Contera Investment, propojuje ob-
chodní zónu schodištěm s ulicí Říčanská. Město naváže 
na asfaltovou stezku úsekem, který povede po staré vleč-
ce k ulici K Podjezdu. Radnice chce obnovit i zabetono-
vaný průchod pro pěší pod železniční tratí Praha - Bene-
šov a rekonstruovat parkovací plochu v ulici Nádražní.

Celková rekonstrukce ulic Politických vězňů a Cesta 
Svobody finišuje
Na jaře stavební firmy Stavitelství Řehoř s firmou T4 Buil-
ding odstartovaly druhou etapu celkové rekonstrukce ulice 
Politických vězňů. Nejprve se stavební práce odehrávaly 
v prostoru ulic Pod Lihovarem a 17. listopadu, kde byl 
postupně vybudován poslední úsek nového řadu dešťové 
kanalizace, který propojil část vybudovanou loni v I. etapě 
až do potoka u parku Václava Havla. Původní vodovodní 
vedení bylo modernizováno a nahrazeno kapacitnějším 
potrubím z tvárné litiny. Město tak získá plnohodnotnou 
alternativní trasu pro zásobování vodojemu v Olivově ulici. 
Rekonstrukcí projde i splašková kanalizace a veřejné osvět-
lení, které bude osazeno moderními LED svítidly. Samo-
statné bezpečnostní nasvícení získá i vyvýšený přechod k 
Cestě Svobody, kde je velká intenzita pohybu chodců.
Úsek od křížení ulice Politických vězňů k nádražnímu pod-
chodu stavbaři ponechali průchozí pouze pro chodce. Od 
srpna v ulici Cesta Svobody stavbaři pracovali na výměně 
vodovodu. Nyní dokončují pokládku žulové dlažby. Dočasné 
snížení komfortu cestujících jistě vynahradí nový moderní 
vzhled nejfrekventovanější čísti Říčan. Těšit se můžete na 
novou zeleň, která bude, po jednáních se správci sítí, nako-
nec zasazena do země. Úsek pod podchodem se stane pěší 
zónou, kam je povolen vjezd pouze rezidentům.

Na začátku listopadu by měla ulice Politických vězňů získat 
finální asfaltový povrch. Práce budou trvat o tři týdny déle, 
než bylo původně plánovalo. Zároveň budou v rámci re-
klamací, na náklady stavební firmy, opraveny i úseky s ne-
rovnostmi povrchu z I. etapy. Po dokončení povrchu v ulici 
Politických vězňů bude na několik dnů opět uzavřena ulice 
17.listopadu, kde bude opraven povrch v rozsahu výkopů 
po výstavbě kanalizace. V ulici Politických vězňů vzniknou 
nové chodníky, zastávky autobusu zůstanou prozatím v pů-
vodních místech. Město ve spolupráci s architektonickou 
kanceláří připravuje projekt na zřízení nové přestupní za-
stávky z vlaku na autobus na pozemku města za ohradou z 
vlnitého plechu, který nyní slouží jako zázemí stavby. Na-
proti vjezdu do areálu k finančnímu úřadu bude nově zří-
zeno několik parkovacích míst pro krátkodobé zastavení. 
Možnost zřízení dalších stání typu K+R prověří zmíněný 
projekt úprav.
V příštím roce by se v poslední etapě stavebních prací měla 
obnovy dočkat zbývající část pěší zóny Cesta Svobody v ja-
vorové aleji podél sídliště Na Fialce. I tady bude nově opra-
ven povrch, veřejné osvětlení a doplněn kvalitní mobiliář. 
Stávající vzrostlé javory budou zachovány.
Autobusové linky by se do ulice Politických vězňů měly 
vrátit až v prosinci 2019. Výlukové jízdní řády říčanské 
hromadné dopravy proto zůstanou platné ještě do konce 
listopadu.

Od nádraží do obchodní zóny podél trati
Společnost Contera Investment nechala vybudovat 
asfaltovou stezku, která schodištěm propojuje ulici 
Říčanská s obchodní zónou. Na tuto propojku naváže 

radnice modernizuje okolí  
říčanského nádraží

Situace nové 
propojení 
pro pěší po 
staré vlečce

Politických vězňů

Cesta Svobody
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investice města, které v trase bývalé vlečky dobuduje 
cestu až ke křížení ulic K Podjezdu a Kamenická. Uli-
ce Kamenická, která vede k rondelu, byla minulý měsíc 
doplněna o další lampy veřejného osvětlení. Součástí 
stavby bude oplocení, které zamezí vstupu na kolejiště. 
V ideálním případě se stavba zrealizuje ještě letos, ale 
je možné, že výběr zhotovitele či počasí posune reali-
zaci na další stavební sezónu. Součástí pěšího propo- jení nádraží – Říčanská ulice - obchodní zóna by měla 

v dalších letech být i propojka s centrem města pod že-
lezniční tratí.

Obnovení historického propojení Radošovic 
a centra Říčan pod tratí

Vedení radnice zadalo přípravu k realizaci projektu na 
obnovení historického podchodu pod železniční tra-
tí, který by opět propojil Radošovice s centrem města. 
Podchod byl v letech 2007 při výstavbě železničního 
koridoru nahrazen propustkem, který ovšem na severní 
straně končí cca tři metry pod úrovní kolejiště. Radni-
ce chce podchod obnovit, včetně vybudování bezbari-
érového přístupu. Vstup bude právě v lokalitě bývalé 
vlečky s vyústěním v ulici Barákova. Hotový je projekt, 
ale vzhledem k finanční náročnosti bude město žádat o 
dotaci ze SFDI. V souvislosti s novou trasou pro pěší po 
vlečce se tak výrazně zlepší také přístup z centra města 
do obchodní zóny Atrium u Černokostelecké ulice. 

Parkování v ulici Nádražní
Ulice Nádražní, do jejíž blízkosti podchod pod tratí 
ústí, by měla také doznat změn. Projekt rekonstruk-
ce právě zpracovávají architekti ze společnosti UNIT 
architekti s. r. o. Město dlouho vyjednávalo odkup 
pozemků okolo nádraží, aby mělo možnost lokalitu 
řešit hlavně z pohledu zlepšení podmínek pro parko-
vání. V současné době se parkuje stylem „kde se dá“ 
a dochází často k zablokování některých vozidel. Po-
kud se vše stihne připravit, radnice koncem roku podá 
žádost o spolufinancování z programů ITI, kde je nyní 
vyhlášena výzva na výstavbu parkovišť P+R. Projekt 
zahrnuje celou plochu od ulice 17. listopadu po bu-
dovu nádraží. Součástí by mělo být komplexní řešení 
veřejného prostoru, tj. úprava komunikací a parkova-
cích ploch, nakládání s dešťovými vodami, osvětlení, 

Zazděný 
podchod 
pod tratí 

 Zákres 
umístění 
podchodu
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O projektu zabývajícím se revi-
talizací říčanských sídlišť Haš-
kova, Olivova, Komenského 
náměstí a Na Kavčí skále jste 
se mohli dočíst již v minulých 
číslech Kurýru. Nejprve pro-
bíhaly diskuse s občany přímo 
v daných lokalitách. Cílem 
debat bylo zjistit, jak jsou oby-
vatelé s životem v okolí svých 
domovů spokojeni a získat 
bezprostřední nápady k jeho 
zlepšení. Následně muselo být 
množství podnětů zpracováno. 
První shrnutí analytické části 
v podobě čísel a grafů jste mohli 
vidět v minulém čísle. Nyní bu-
dete mít k dispozici přehledné 
zpracování této analýzy přímo 
na mapových podkladech, pro 
lepší orientaci v problematice. 
Tyto mapové podklady budou 
uveřejněny na webu města Ří-
čany. Více informací k probí-
hajícímu projektu revitalizace 
říčanských sídlišť najdete také 
na Facebooku města Říčany.

Petr Frank

Projekt revitalizace sídlišť v mapách

Stavby ve městě

hotovohotovo hotovo
BEZRUČovADomAžliCká - chodník liPAnSká - chodník

parkovací systém, ošetření a výsadba zeleně. Počítá se 
i se zřízením krátkodobých stání typu K+R, vyřešením 
otáčení vozidel, vyhrazenými místy pro ZTP a parko-
vání pro jízdní kola. „Dnešní stav parkoviště u nádra-
ží je ostudou města. Jsem rád, že se po letech jednání 
s ČD podařilo stabilizovat většinu klíčových pozemků a 
mohli jsme začít s přípravou prostoru pro parkování na 
úrovni 21. století. Kapacita lokality však zůstane ome-
zená,“ komentuje místostarosta David Michalička 
(Klidné město). Radnice proto zvažuje režim zvýhod-
nění občanů Říčan při zajíždění na toto parkoviště, 
stejně jako ochranu rezidentů v okolí zastávky, kteří 

jsou každodenně obtěžováni živelným parkováním 
před svými domy.
„Velká škoda je, že další záměry vybudovat kvalitní prostor 
a parkovací místa u zastávky ČD dlouhodobě naráží na 
vlastníky areálů v těsné blízkosti. Ani jeden z majitelů po-
zemků v místě (průmyslové areály po obou stranách ulice 
Politických vězňů či oplocená louka u křížení Pod Lihova-
rem a 17. listopadu) nejsou zatím ochotni s městem jednat 
o jakékoliv variantě odkupu či směny,“ uzavírá David Mi-
chalička.

Kateřina Lauerová, 
tisková zpráva města
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Pouze sedmdesát tisíc kubíků pitné vody navíc může 
poskytnout pražská vodovodní síť Říčanům. Zastu-
pitelstvo města rozhodlo, aby toto množství, na které 
mají Říčany opční právo, připadlo v první řadě stávají-
cím obyvatelům města. 
Město nechalo zpracovat studii, jejímž výstupem je se-
znam nemovitostí (rodinných domů i pozemků), v za-
stavěném území Říčan dosud nenapojených na vodovod. 
Seznam je tříděn do několika základních skupin:
l existující rodinné domy s číslem popisným, před který-
mi jsou vybudovány vodovodní řady 
l existující rodinné domy s číslem popisným, před který-
mi nejsou vybudovány vodovodní řady
l pozemky, určené k zástavbě (v detailnějším třídění na 
ty, co mají v blízkosti vybudovaný vodovodní řad, a ty, co 
vodovodní řad zatím dostupný nemají)
l samostatnou skupinu dále tvoří lokality se schváleným 
investičním záměrem budování vodovodu (lokalita Ryba, 
plánovaná škola a školky) 

Protože potřeba všech výše uvedených skupin přesahuje 
70.000 m³, které město bude mít k dispozici, rozhodlo se 
město oslovit postupně jednotlivé skupiny, s cílem zjistit 
jejich seriózní zájem o napojení k vodovodu. V první fázi 
budou osloveni vlastníci rodinných domů s číslem popis-
ným, které nejsou připojeny k vodovodu a mají přitom 
vodovod dostupný v ulici (tedy první z výše uvedených 
skupin nemovitostí).
Drtivá většina říčanských obyvatel je připojena na obec-
ní vodovod. Pokud váš dům či parcela nemají připojení 
k vodovodnímu řadu, bude vám ze strany města učiněna 
nabídka na rezervaci vody. V průběhu listopadu očekávej-
te dopis z Městského úřadu. Pokud vám dopis nedorazí, 
kontaktujte nás na mailu voda@ricany.cz kde budeme 
řešit vaše dotazy. Obálka bude obsahovat Průvodní dopis 
s informacemi, Dotazník, Dohodu o závazném termínu 
připojení nemovitosti na vodovodní řad.
Pokud se rozhodnete smlouvu podepsat, musíte tak uči-
nit nejpozději do konce března 2020. Pokud o rezervaci 
vody neprojevíte zájem, uvolníte kapacitu pro jiné zá-

jemce na seznamu v případných dalších vlnách. Je na 
místě s rezervací neotálet a učinit ji co nejdříve.
Dosud jsou Říčany závislé na dodávkách vody z Prahy. 
Smluvně dané využívané množství 1 030 000 metrů 
krychlových ročně lze navýšit pouze o 70 000 kubíků, 
na které mají Říčany opci. Další navýšení dodávek nad 
toto množství Praha podmiňuje realizací přivaděče 
pitné vody z Jesenice do Uhříněvsi. Tento přivaděč je 
sice ve všech plánovacích dokumentacích HMP Praha 
uveden, ale podle dostupných informací je realizace v 
nedohlednu. S cílem zmapovat všechny varianty mož-
ného posílení zdrojů pitné vody, zadalo město Říčany 
zpracování Studie zásobení Říčan pitnou vodou. Na 
základě té schválili zastupitelé, jako nejvhodnější vari-
antu, vybudování nového přivaděče pitné vody ze Želiv-
ky z objektu štolového přivaděče Š4 Jesenice do Říčan. 
Jako rezervní variantu pro krizové situace schválili i ob-
novení vrtů pitné vody v Říčanech (Úpravna vody v Ra-
došovicích). Kvalita vody a vydatnost místních vrtů je 
nedostatečná. Předpokládané náklady na přivaděč by 
přesáhly 130 mil. Šlo by o složitou investici, kterou by 
měl, alespoň podle vedení radnice, organizovat spíše 
regionální orgán nebo právnická osoba, než město. 
Radnice koordinuje investiční akci Vodovod Říčany – 
přiváděcí a rozvodné řady Strašín, Pacov, Radošovice, 
která je před dokončením a náklady činí 31 milionů ko-
run. V realizaci je investiční akce vodovod a kanalizace 
ve Voděrádkách, na kterou radnice také získala dotaci a 
náklady jsou kolem 23 milionů korun. Zastupitelé schvá-
lili i investiční záměr výstavby vodovodního řadu do lo-
kality Ryba.

Postup přípravy a realizace vodovodní přípojky
ZáKlADNí VýcHODiSKA:
Vodovodní přípojka k nemovitosti je vlastnictvím vlast-
níka připojované nemovitosti. Proto veškeré náklady 
spojené s jejím vybudováním nese vlastník připojované 
nemovitosti.
Nemovitost lze k vodovodnímu řadu připojit pouze tehdy, 
pokud je rezervována dostatečná kapacita vody pro odběr 
a splní-li připojení k vodovodnímu řadu technické stan-
dardy správce sítě (např. vodoměrná sestava bude umís-
těna ve vzdálenosti 20 m od napojení k vodovodnímu řadu 
městského vodovodu v dostatečné dimenzi). 

Jak postupovat?
U provozovatele vodohospodářského majetku (1. SčV - 
Kontaktní místo Říčany, ul. 17. listopadu 51/1, pí. Jitka 
Jiráková, tel:323 603 731, email: j.jirakova@1scv.cz) si 
ověřte, zda vaše nemovitost splňuje výše uvedená základ-
ní východiska. Pozor, pokud během listopadu obdržíte 
výše uvedený dopis s nabídkou rezervace kapacity, není již 
třeba nic dále ověřovat.

Projekt Voda pro domácí 
postoupil do další etapy 
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rOZHODNUTí STáTNí SPráVy:
Vybudování vodovodní přípojky k nemovitosti podléhá 
vydání územního souhlasu, který vydává stavební úřad 
ve správním řízení. Podkladem pro toto řízení je projekt 
zpracovaný oprávněným projektantem, kladné stanovis-
ko 1. SčV a vyřešení vztahu s vlastníky pozemků, kterými 
bude přípojka vedena.
Pro technické řešení vodovodních přípojek a vodoměr-
ných šachet vydalo město, jako vlastník vodovodních 
řadů, Směrnici města č. 6/2012 „Technické standardy 
pro vodohospodářský majetek“. Projektantem navržená 
přípojka (případně vodoměrná šachta) by měla tyto stan-
dardy splňovat společně s příslušnými technickými nor-
mami. Směrnici naleznete na webových stránkách města.

Jak postupovat?
1) Zajistěte si projekt pro územní souhlas u oprávněného 
projektanta.  Dále uvádíme namátkou některé projekční 
kanceláře, které se podle našich informací danými typy 
projektů zabývají, včetně kontaktů na ně:
l Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., tel. 257 110 111
l ProPi – projekční atelier, tel. 603 420 248, 603 461 881, 
212 242 459
l Projekční kancelář NDCon s.r.o., tel. 733 643 009
l Pí. Kořínková, tel. 777 598 217
 
2) K žádosti přiložte projekt a stanovisko provozovatele (1. 
SčV - Kontaktní místo Říčany, ul. 17. listopadu 51/1, pí. 
Jitka Jiráková, tel.: 323 603 731, email: j.jirakova@1scv.
cz). Stanovisko provozovatele nahrazuje v tomto případě 
Souhrnné stanoviska Města Říčany k uvažované stavbě 
vodovodní přípojky. Není tedy již třeba žádat o další sou-
hlas města s přípojkou. 
 
3) Vztah k vlastníkům pozemků, kterými bude přípojka 
vedena, je nejčastěji řešen formou smlouvy o smlouvě 
budoucí na zřízení služebnosti. Je-li vlastníkem takové-
ho pozemku město, obraťte se se svou žádostí o uzavření 

smlouvy na pí. Evu Malinovou, pracovnici oddělení ma-
jetkových práv odboru správy majetku Městského úřadu 
Říčany, Masarykovo nám. č.p. 83 – email: eva.malinova@
ricany.cz, tel.: 323 618 166. Žádost o uzavření smlouvy lze 
podat elektronicky nebo písemně v podatelně úřadu. For-
mulář žádosti naleznete na webových stránkách města: 
https://info.ricany.cz/mesto/formulare-odboru-spravy-
-majetku-r506.
 
4) Smlouva je uzavírána v souladu se Směrnicí města č. 
1/2014 o služebnostech. Směrnici naleznete na webových 
stránkách města.
 
5) Požádejte stavební úřad o vydání územního souhlasu.  
Žádost se podává na předepsaném formuláři spolu s pří-
lohami. Formulář žádosti naleznete na webových strán-
kách města: https://info.ricany.cz/mesto/formulare-
-stavebniho-uradu (bližší informace podá stavební úřad, 
Melantrichova 2000, Říčany, tel. 323 618 159). Žádost lze 
podat v podatelně úřadu písemně nebo elektronicky. K žá-
dosti připojte projektovou dokumentací přípojky se všemi 
potřebnými přílohami a doklad o řešení vztahu s vlastníky 
pozemků, kterými je přípojka vedena. 

reAliZAce STAVby:
Stavbu přípojky včetně napojení na vodovodní řad a osa-
zení vodoměrné soustavy realizuje odborná firma či pro-
vozovatel na objednávku vlastníka nemovitosti po vydání 
a nabytí právní moci územního souhlasu. 
Zasahuje-li vodovodní přípojka do komunikace, je potře-
ba získat před realizací souhlas správce komunikace a po-
volení zvláštního užívání komunikace.
Jak postupovat?
1) U oprávněné stavební firmy objednejte dodávku vodo-
vodní přípojky.
 
2) Požádejte silniční správní úřad o povolení zvláštního 
užívání komunikace. Informace o postupu získáte u Do-
miniky Dauthové na oddělení technické správy odboru 
správy majetku tel.: 323 618 183, email: dominika.dau-
thova@ricany.cz.

Zahájení odběru
Smlouva o služebnosti je na základě již uzavřené smlouvy 
o smlouvě budoucí uzavřena po dokončení stavby a před-
ložení geometrického plánu (skutečná poloha přípojky), 
zpracovaného odborným geodetem. Smlouva o služeb-
nosti je vkládána do katastru nemovitostí.
Odběr může být zahájen po uzavření smlouvy o dodávce 
vody a instalaci vodoměru.

Jak postupovat?
Následně stavebník uzavře smlouvu o dodávce vody s 
1. SčV a.s. a tím zprovozní vodovodní přípojku u své-
ho objektu. Smlouvu s 1. SčV a.s. lze uzavřít na zá-
kaznickém centru 1.SčV v ulici 17. listopadu č. p. 51 
v Říčanech.

Kateřina Lauerová

13



Talentované děti Středočeského kraje 
se sešly v Říčanech

Zlatý oříšek Středočeského kraje 2019 má své vítěze

Informace z radnice

Devátý Zlatý oříšek starosty města Říčany si odnesly 
dívky z formace Madonna z taneční školy Twist. Město 
věnovalo čerstvým vicemistryním světa pro rok 2019 
v rokenrolu (formace junior) i šek v hodnotě 25 tisíc 
korun. Plavec Daniel Mach, biketrialistka Eliška Hříb-
ková a Viktor Stocker, hráč na akordeon, získali za své 
výkony kromě originální keramické sošky i poukaz na 
deset tisíc korun. Tyto šeky věnoval partner akce Středo-
český kraj. Prestižní soutěž s jednadvacetiletou tradicí 
vyvrcholí na Nový rok v České televizi. Uvidíme finalisty 
z Říčan i v celonárodním kole?
Jedenáct semifinalistů se do Říčan sjelo z celého Středo-
českého kraje už po deváté. Talentované děti ve věku od 6 
do 14 let se mohly účastnit jako jednotlivci nebo kolektivy 
v libovolném oboru. Sportovní výkony, taneční a hudební 
vystoupení i výtvarné počiny hodnotila devítičlenná porota. 
Postupující mají šanci zazářit i před televizními kamerami 
České televize na Nový rok. Porotu nejvíce zaujaly sportov-
ní výkony biketrialové závodnice Elišky Hříbkové ze Žer-
novky a plavce Daniela Macha ze Sendražic u Kolína. Hrou 
na akordeon zazářil desetiletý muzikant Viktor Stocker 
z Kladrub. Tito ocenění finalisté si domů kromě drobných 
dárků odvezli i poukazy na deset tisíc korun, které věnoval 
Středočeský kraj.
Zlatý oříšek starosty města Říčany si vytančily dívky z formace 
Madonna taneční školy Twist, za vystoupení v rytmu rokenro-
lu s choreografií na motivy M. Jacksona. Držitelkami stříbrné-
ho poháru z Mistrovství světa 2019 se staly jen několik hodin 
před vystoupením v říčanském sále. 
Kromě tance a zpěvu mohli diváci obdivovat vystoupení 
na kolečkových bruslích Veroniky Dykastové nebo zdolá-
vání překážek na kole oceněné Elišky Hříbkové. Sympatie 
si získala i cvičitelka Natálie Mlejnková s fenkou Fany při 
ukázkách agility. Pořadatelé Zlatého oříšku si již při vzni-
ku soutěže před jednadvaceti lety vytkli za cíl maximálně 
podporovat a rozvíjet nadání dětí. Předseda správní rady 
Nadačního fondu Zlatý oříšek Jiří Kotmel o této prestižní 

soutěži říká: „V šikov-
ných a úspěšných dětech 
se skrývá kulturní i ekonomická 
budoucnost našeho národa a pro 
takové děti se v Nadačním fondu 
Zlatý oříšek snažíme dělat maxi-
mum. Nejen, že si díky soutěži Zla-
tý oříšek zdokonalí své mediální 
dovednosti, zažijí motivující pocit 
celospolečenského uznání, ale svou 
účastí se také stávají součástí našeho programu materiální 
podpory jejich další činnosti.“
 Vítězové krajských předkol Zlatého oříšku automaticky po-
stupují mezi kandidáty do kola celonárodního. Zlatý oříšek 
každoročně nominuje 21 dětí z celé České republiky a vyhlásí 
7 vítězů, kteří kromě prestižního titulu držitele Zlatého oříšku 
získají originální sošku z dílny brněnského výtvarníka Jaro-
slava Homoly. Zlatý oříšek probíhá už tradičně pod záštitou 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 
a Ministerstva kultury České republiky, v jejichž spolupráci je 
také realizován. 
Svůj talent v soutěži Zlatý oříšek v minulosti prezentovali na-
příklad Karel Abraham, úspěšný motocyklový závodník a vítěz 
Zlatého oříšku 2005, Jan Smigmator, profesionální jazzový a 
swingový zpěvák a vítěz Zlatého oříšku 2000, Anna Dušková, 
nadějná česká krasobruslařka a vítězka Zlatého oříšku 2013. 
Na Zimních olympijských hrách mládeže 2016 v Lilleham-
meru získala s Martinem Bidařem stříbrnou medaili a na Mis-
trovství světa juniorů 2016 v maďarském Debrecínu dvojice 
vybojovala zlato osobním rekordem 181,82 bodu.

Kateřina Lauerová, tisková zpráva města

Akci finančně podporuje město Říčany i Středočeský kraj .   
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Zlatý oříšek Středočeského kraje 2019 má své vítěze
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Border 
kolie Fany a její 
vlídná trenérka 
natálka mlejn-
ková

veronika martínková 
zatančila v latinskoa-
merickém rytmu

Cyklotrialistka a šťastná majitelka 
jednoho ze Zlatých oříšků  Středo-
českého kraje, Eliška hříbková

kolečkové rychlo-
bruslení je doménou 
veroniky Dykastové

Zlatý oříšek starosty města Říčany získa-
ly čerstvé vícemistryně světa – formace 
madonna z taneční školy twist Říčany
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Vaše nápady mění město!
Zapojte se do čtvrtého 
ročníku participativní-

ho rozpočtování, jak se říká u nás do pé-
béčka (z anglického Participatory bud-
geting), třeba to bude právě váš nápad, 
který bude město realizovat. Stejně jako 
v minulých letech i letos vyčlenilo město 
ze svého rozpočtu pět milionů korun na 
vaše náměty. A co můžete navrhovat? 
Cokoli, co bude možné realizovat na 
majetku města a bude sloužit veřejnosti. 
Realizace nápadu včetně projektu i ná-
sledných pětiletých nákladů na údržbu 
by neměla odhadem přesáhnout dva 
miliony korun. Navrhovatelem musí být 
občan Říčan starší 15 let. Námět můžete 
zaslat on-line přes www.prekvapterica-
ny.cz nebo vyplňte leták, který naleznete 
v Kurýru, a přineste ho osobně do info-
centra či pošlete e-mailem na ridim@
ricany.cz. Následným krokem nutným 
k postupu je debata o vašem námětu na 
jednom ze čtyř veřejných setkání. Se-
tkání se uskuteční v průběhu listopadu 
a prosince 2019 v říčanských restaura-
cích, konkrétně: 18. 11. v KC Labuť, 25. 
11. v Hospůdce Na Marvánku, 2. 12. 

v Restauraci Jureček a 16. 12. v hotelu 
Pavilon, vždy se sejdeme v 18.30 hod., 
přítomni budou zástupci úřadu i vedení 
radnice. Realizovatelnost a finanční ná-
ročnost prověří pracovníci úřadu. Podle 
nákladů rozdělí projekty na malé do 500 
tisíc a velké do dvou milionů. Před hla-
sováním, které se uskuteční na přelomu 
května a června 2020, proběhne kam-
paň jak navrhovatelů, tak radnice.

Co všechno už vaše náměty
v Říčanech změnily
Pro cyklisty město postavilo u nádraží 
zastřešené B+R parkoviště pro kola 
s cykloboxy. Dobudovalo i chybějící kus 
chodníku v ulici Domažlická a rozšířilo 
chodník v ulici Široká. Projektanti na-
vrhli budoucí podobu industriál parku 
pro „náctileté“. Na vaše přání nechalo 
město umístit pro návštěvníky lavič-
ky do Říčanského lesa. Pro vyznavače 
zdravého pohybu vybudovalo volně 
přístupnou posilovnu na Lázeňské lou-
ce, kterou také hojně využívají členové 
místního ragby klubu. Nenáročnou 
sportovní aktivitou pro celou rodinu je 

nové adventure minigolfové hřiště, kte-
ré město otevřelo letos na Marvánku. 
Po rekonstrukci prostor v domě číslo 
13 zahajuje svoji činnost i charitativní 
obchůdek Koloběh. Zde najdou prostor 
pro seberealizaci všichni, kteří chtějí 
pomáhat, bez rozdílu věku. Vítány jsou 
jak maminky na mateřské, studenti, tak 
samozřejmě i senioři. Vítězné projekty 
z posledního pébéčka jsou v přípravné 
fázi. Vyhlášena je veřejná zakázka na 
dodavatele defibrilátorů, které město 
umístí na čtyři místa ve městě. V lese 
jsme s navrhovatelem prošli cesty, na 
kterých budou provedena opatření na 
zadržení vody v lese a budou opraveny. 
Nacházejí se v lokalitě mezi Jurečkem 
a ulicí Zelená. Proběhla jednání ohledně 
modernizace dopravního hřiště a inves-
tiční oddělení pracuje na přípravě pro-
jektu. Vítězný projekt na úpravu stano-
višť separovaného odpadu bude nutné 
koordinovat s celkovou koncepcí naklá-
dání s odpady, kterou město aktuálně 
řeší v souvislosti se změnou legislativy. 

Kateřina Lauerová,  
tisková zpráva města 

ZEPE

O nejlepších projektech, které bude město realizovat, 
rozhodnete vy! Hlasovat budeme na přelomu května a června 
2020. Podrobné informace na www.prekvaptericany.cz.

PŘEKVAPTE ŘÍČANY
4 . ROČNÍK PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTOVÁNÍ

Máte skvělý nápad, jak něco zlepšit v našem městě? Máme 
připraveno 5 milionů Kč pro vaše nápady, které budou sloužit 
nám všem. Až tři náměty můžete zaslat od 1. listopadu do 
16. prosince 2019.
(VYPLŇTE FORMULÁŘ ON-LINE NA www.prekvaptericany.cz, NEBO POŠLETE E-MAILEM NA ridim@ricany.cz, 
PŘÍPADNĚ PŘINESTE VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ DO Informačního centra.)

ZÍSKEJTE PRO SVŮJ PROJEKT PODPORU NA VEŘEJNÉM SETKÁNÍ. PŘESVĚDČTE OSTATNÍ O JEHO SMYSLU 
A DISKUTUJTE VEŘEJNĚ NA JEDNOM ZE ČTYŘ SETKÁNÍ – JE TO PODMÍNKA. SEJDEME SE VŽDY V PONDĚLÍ OD 
18.30 HOD.

18. 11. KC Labuť – malý sál / 25. 11. Hospůdka Na Marvánku / 
2. 12. Restaurace Jureček / 16. 12. Hotel Pavilon – učebna

RICANY leták_do_kurýru_Překvapte_Říčany_160x245_2019.indd   1 15.10.19   11:05
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ZEPE

O nejlepších projektech, které bude město realizovat, 
rozhodnete vy! Hlasovat budeme na přelomu května a června 
2020. Podrobné informace na www.prekvaptericany.cz.

PŘEKVAPTE ŘÍČANY
4 . ROČNÍK PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTOVÁNÍ

Máte skvělý nápad, jak něco zlepšit v našem městě? Máme 
připraveno 5 milionů Kč pro vaše nápady, které budou sloužit 
nám všem. Až tři náměty můžete zaslat od 1. listopadu do 
16. prosince 2019.
(VYPLŇTE FORMULÁŘ ON-LINE NA www.prekvaptericany.cz, NEBO POŠLETE E-MAILEM NA ridim@ricany.cz, 
PŘÍPADNĚ PŘINESTE VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ DO Informačního centra.)

ZÍSKEJTE PRO SVŮJ PROJEKT PODPORU NA VEŘEJNÉM SETKÁNÍ. PŘESVĚDČTE OSTATNÍ O JEHO SMYSLU 
A DISKUTUJTE VEŘEJNĚ NA JEDNOM ZE ČTYŘ SETKÁNÍ – JE TO PODMÍNKA. SEJDEME SE VŽDY V PONDĚLÍ OD 
18.30 HOD.

18. 11. KC Labuť – malý sál / 25. 11. Hospůdka Na Marvánku / 
2. 12. Restaurace Jureček / 16. 12. Hotel Pavilon – učebna
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POPIŠTE SVŮJ PROJEKT

•  Podpora občanů – váš projekt představíte na jednom 
z veřejných setkání a pak projde hlasováním veřejnosti.

•  Finance – na realizaci projektů je vyčleněno celkem 
5 mil. Kč, z toho 4 mil. Kč na projekty v ceně v rozmezí 
0,5–2 mil. Kč, 1 mil. Kč na projekty v ceně do 0,5 mil. Kč.

•  Náklady – náklady vašeho záměru nesmí přesáhnout 
2 mil. Kč (včetně projektování).

•  Veřejný prostor – váš záměr by měl být navržen na 
pozemcích města a veřejných prostranstvích.

•  Pro lidi – výsledné dílo musí sloužit veřejnosti.

CO MÁM UDĚLAT S PRÁVĚ VYPLNĚNÝM FORMULÁŘEM?

→ Formulář můžete ofotit a elektronickou kopii poslat e-mailem na: ridim@ricany.cz | → Formulář můžete odnést a předat 
v Infocentru na Masarykově náměstí. | → Formulář můžete také vyplnit on-line na adrese: www.prekvaptericany.cz

PRAVIDLA 4. PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTOVÁNÍ V ŘÍČANECH

NÁZEV PROJEKTU (maximálně 12 slov)

NAVRHOVATEL (jméno, příjmení)

E-MAIL      TELEFON

POPIS PROJEKTU (co, kde, proč, pro koho…)

ZÚČASTNÍM SE VEŘEJNÉHO SETKÁNÍ

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA PROJEKTU (zahrňte i provozní náklady za 5 let)

Detailnější podklady pro ověření proveditelnosti a ceny připojte, případně si je od vás vyžádáme.

18/11 25/11 2/12 16/12
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Informace z radnice 

Máte nápad, jak zkrášlit vaše okolí? Chybí vám něco 
v Říčanech nebo přímo ve vaší ulici? Chtěli byste nové 
dětské hřiště, zasadit zeleň, opravit chodník nebo nové 
osvětlení? Nenechávejte si to pro sebe! Zapojte se do 
čtvrtého ročníku participativního rozpočtování v Ří-
čanech a získejte pro vaše nápady příznivce mezi spo-
luobčany. Vytvořte vlastní komunitu, diskutujte, ptejte 
se, vylepšujte své návrhy a vymýšlejte pro ně podpůrné 
kampaně.

Celkový rozpočet pro pébéčko je 5 milionů Kč.
l velké investiční projekty (4 miliony): cena jednoho pro-
jektu mezi 500 tisíc - 2 miliony
l malé investiční projekty (1 milion): cena jednoho pro-
jektu mezi 0 - 500 tisíc 
Prostředky budou využity na projekty navržené z řad 
veřejnosti na majetku města. Realizovány budou dva 
první projekty z obou kategorií. 
Navrhovatelem může být fyzická osoba starší 15 let 
s trvalým pobytem v Říčanech. Do rozpočtu projektu 
musí být vedle realizace zahrnuty také všechny související 
náklady, například za zpracování projektové dokumenta-
ce či následnou údržbu (po dobu pěti let). Každý návrh 
musí obsahovat název s uvedením lokality zamýšlené 
realizace (adresa/GPS souřadnice), odůvodnění návrhu 
(jaký bude přínos pro město, kolika občanů se bude týkat) 
a detailní popis se všemi podklady pro technickou analýzu 
(fotodokumentace stávajícího stavu, vizualizace, typy na-
vrhovaných prvků aj.).
Informační kampaň (říjen, listopad 2019)
Podávání návrhů (od 1. listopadu do 16. prosince 2019) 
Každý navrhovatel může podat celkem maximálně tři 
návrhy. 
Forma podání písemná: online (vyplnit online formulář 
na www.prekvaptericany.cz, mailem na ridim@ricany.
cz), osobně na infocentru (Masarykovo náměstí) případ-
ně přímo během jednoho z veřejných setkání. 
Povinnost prezentovat návrh na jednom z veřejných 
setkání se vztahuje i na “online navrhovatele”. Po před-
stavení návrhů přítomní budou diskutovat, v případě po-
dobnosti projektů (řešících stejnou lokalitu) bude možné 

spojit je v jeden. Není možné podat dvě varianty stejného 
projektu (“mini a maxi”), byť od dvou různých navrhova-
telů. 
Čtyři veřejná setkání se uskuteční vždy od 18.30 hod. 
v listopadu a prosinci 2019:
18. 11. KC Labuť (malý sál) / 25. 11. Hospůdka Na 
Marvánku / 2. 12. Restaurace Jureček / 16. 12. 
2019 Hotel Pavilon (učebna)
Přítomna bude koordinátorka pébéčka a pracovníci rad-
nice. Kromě diskuse o návrzích účastníky čeká také malé 
občerstvení. 

Evaluace návrhů (leden – duben 2020) 
Návrhy projektů vzešlé z veřejných setkáních budou 
předány k technické analýze příslušným odborům rad-
nice. Ty zhodnotí jejich realizovatelnost, majetkoprávní 
vztahy a očekávané náklady. Autoři projektů, které ne-
postoupí do samotného hlasování, budou informováni o 
důvodech tohoto rozhodnutí. Autory projektů, jejichž re-
alizovatelnosti budou bránit pouhé detaily, budou kon-
taktovat pracovníci radnice či koordinátorka pébéčka a 
poradí, jak návrhy upravit, aby o nich mohla veřejnost 
hlasovat. 

Kampaň navrhovatelů (květen/červen 2020) 
Hlasování (květen/červen 2020)
O návrzích, které prošly evaluací v rámci radnice, budou 
občané registrovaní v Řídím Říčany moci hlasovat v první 
polovině června přes aplikaci D21. Hlasování bude umož-
něno i papírově (místa budou upřesněna). Použít bude 
možné kladné i záporné hlasy. Výsledky hlasování budou 
zveřejněny na webu města po sečtení hlasů. Následně 
proběhne slavnostní vyhlášení vítězných projektů, jehož 
datum bude upřesněno v průběhu projektu. 

Realizace návrhů (od července 2020) 
Občané budou průběžně informováni o stavu realizace 
všech vítězných projektů. Hlasující budou informováni 
cíleně pomocí e-mailů, pokud o to na konci hlasování po-
žádají. Ostatní občané informace najdou na webu a Face-
booku města a v Říčanském kurýru. 

PrAViDlA PŘeKVAPTe ŘíČANy 
4. ročník participativního rozpočtování
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Informace z radnice

Říčanská radnice podporuje opatření ohledně smysluplné-
ho nakládání s odpadem z domácností. Během léta rozdala 
kompostéry do říčanských zahrad na organický odpad, po 

městě rozmístila osm popelnic na sběr použitých olejů a tuků. 
Nově také odložením nepoužívaného ošacení, obuvi a hraček 
do zelených kontejnerů můžete pomoci dětem z Klokánku.

Město Říčany navázalo spoluprá-
ci s projektem KlokTex.cz, zamě-
řeným na podporu zařízení Fon-

du ohrožených dětí - Klokánek. 
Nově umístěné kontejnery jsou 
označeny logem Klokánka. Z kaž-
dého kilogramu oděvů, spárované 
obuvi a hraček, které se do nich 
umístí, míří 1 Kč za kilogram pří-
mo na transparentní účet FOD. 
KLOK.TEX přispěl na provoz 
Klokánků za minulý rok finanční 
částkou celkem 318 500 Kč, která 
díky pomoci občanů může dosáh-
nout letos ještě výše. 
Nevyužité ošacení, obuv a hračky 
vhozené do kontejnerů s logem 
klokánka budou roztříděny. Nosi-
telné ošacení a použitelné hračky 
jsou dle požadavků poskytovány 
jednotlivým Klokánkům. Neno-
sitelné oblečení je používáno pro 
průmyslové zpracování. Společ-
nost KOUTECKÝ poskytuje Klo-

kánku i finanční pomoc, za kaž-
dý takto sebraný kilogram 1 Kč. 
Kontejnery jsou vybaveny mecha-
nizmem, patentovaným výrobcem 
proti neoprávněnému vniknutí a 
vandalismu s atestem TÜV, aby ne-
docházelo ke znečištění sběrného 
místa. Svoz probíhá 3x – 4x v týd-
nu a je udržován pořádek v bez-
prostředním okolí kontejneru. Na 
kontejneru je umístěno telefonní 
číslo NONSTOP linky pro zajiště-
ní např. mimořádného svozu.

Seznam stanovišť kontejnerů 
s logem Klokánka: 
l Březinova 1650/1
l Jureček - Ke Koupališti 
l Bezručova x raisova 
l Jažlovice – Na Návsi 
l Pacov – U rybníka 

Smysluplné využití odpadu z domácností

Zelené kontejnery s klokanem pomáhají dětem

Použitý olej z domácností nezřídka 
končí v toaletách či dřezech domác-
ností, popřípadě ve směsném odpadu. 
Olej v odpadním potrubí tuhne, zaná-
ší jej a patří tak mezi nejodolnější ne-
čistoty v kanalizacích, špatně ho snáší 
i příroda. Velice energeticky a finanč-
ně náročné je pro čistírny odpadních 
vod vyčistit kontaminovanou vodu. I 
použitý olej se však dá dále zpracová-
vat a využít. Radnice podpoří ekolo-
gickou likvidaci přepálených olejů a 
tuků z domácností rozmístěním sběr-
ných nádob v osmi lokalitách města.
Nově budou moci občané Říčan přepá-
lený rostlinný olej a tuk z domácností 
nechat ekologicky zlikvidovat, aniž by 
museli vážit cestu do sběrného dvora. 
Radnice uzavřela smlouvu na umístě-
ní osmi speciálních černých popelnic 
o objemu 240 l (viz seznam níže). Tyto 
popelnice budou uzamčeny a opatřeny 
kruhovým otvorem k vhazování lahví. 
Odběr použitých olejů a tuků sníží ne-

gativní dopady nejen na životní prostře-
dí, ale hlavně na kanalizaci, kterou tuky 
zanáší. Čištění kanalizačního potrubí a 
vody poté, co tuk skončí ve dřezu či to-
aletě domácností, je pak nejen složité, 
ale i nákladné, navíc znečištění velmi 
komplikuje i provoz čistírny odpadních 

vod. Použité rostlinné oleje a ztužené 
tuky mohou lidé odkládat pouze v uza-
vřených plastových obalech, např. v 
PET lahvích. Nádoby nejsou určeny 
pro technické oleje ani maziva! Použitý 
rostlinný olej a tuk z domácností má po 
vyčištění a zbavení vody další využití, 
a to hlavně jako biopalivo. Uplatní se 
například i při výrobě mýdla, nebo v 
zemědělském průmyslu. Biologickou 
likvidaci použitého kuchyňského oleje 
zajišťuje pro město firma Černohlávek 
OIL. 
 
Seznam stanovišť sběrných 
nádob:
l Na Kavčí skále
l U Olivovny
l Bezručova x zeyerova
l Purkyňova 1562 
l Melantrichova
l Komenského náměstí
l Plynární
l Halasova

likvidujte přepálené oleje a tuky z domácností ekologicky
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Informace z radnice

Podzimní svoz velkoobjemového odpadu
Město Říčany ve spolupráci se 
svozovou společností Marius Pe-
dersen, a.s., připravuje mobilní 
svoz velkoobjemového odpadu z 
domácností, a to v jarním, letním a 
podzimním období. Přistavení kon-
tejnerů bude probíhat za asistence 
Městské policie, která dohlédne na 
to, aby občané odevzdávali přimě-
řené množství odpadu. Pro další 

druhy odpadu, pro něž není velko-
objemový kontejner určen, je ote-
vřen sběrný dvůr Na Fabiáně (pří-
stup z Říčanské ulice).
PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO 
DVORA V ZIMNÍM OBDOBÍ (od 1. 
11. do 31. 3.)
pondělí, středa, pátek: 12.00 – 16.00 
hodin, sobota: 9.00 – 14.00 hodin
UPOZORNĚNÍ: v listopadu bude 

příjezd ke sběrnému dvoru možný 
pouze z ulice Březinova!! Příjezd 
od ulice Říčanská nebude z důvodu 
stavebních prací na příjezdové ko-
munikaci možný.¨
V případě, že otevírací den ve sběrném 
dvoře připadne na den státního svátku 
či ostatní svátky, kdy je státem uznaný 
den pracovního klidu, bude sběrný 
dvůr uzavřen.

Mezi velkoobjemový odpad nepat-
ří zahradní odpad (větve, ořezané 
dřeviny, posedaná tráva apod.), sta-
vební suť, nebezpečný odpad (oleje, 
plechovky s barvami) a spotřebiče, 
které je možno odevzdat bezplatně 
na místo zpětného odběru k dalšímu 
využití.
Prosíme všechny obyvatele, aby ne-
zaplňovali kontejner uvedeným od-
padem a umožnili všem zájemcům 
odložit nadměrný odpad z domácností, 
zejména starším občanům, kteří mají 
omezenou možnost navštívit sběrný 
dvůr. Připomínáme, že v podmínkách 
našeho sběrného dvora nelze provádět 
dotřídění. 
Předpokládaná doba setrvání velkoob-
jemových kontejnerů na jednotlivých 
stanovištích je dvě hodiny. V případě, 
že k naplnění kontejneru dojde v krat-

ším čase, bude odvezen dříve, než je 
uvedeno v rozpise.
Dále připomínáme možnost přista-
vení velkoobjemových kontejnerů 
pro zájmové organizace, působící na 
území Říčan. Město na vyžádání za-
řídí bezplatné přistavení kontejneru 

a likvidaci odpadu. Kontakt: referent 
odpadového hospodářství Lukáš 
Váňa telefon: 323 618 130 nebo e-
-mail: lukas.vana@ricany.cz

Město Říčany,  
oddělení technické správy

16. listopadu  23. listopadu  
07:00-09:00
07:30-09:30
08:00-10:00
08:30-10:30
09:00-11:00
09:30-11:30
10:00-12:00

táborská (X Smiřických)
Scheinerova (u separ. sběru)
5. května (kotelna)
na kavčí skále (u separ. sběru)
k Podjezdu (X Bezručovou)
Sokolská (u hřiště)
Zborovská (X táborská)

07:00-09:00
07:30-09:30
08:00-10:00
08:30-10:30
09:00-11:00
09:30-11:30
10:00-12:00
10:30-12:30

U olivovny (sídliště)
verdunská (u rest. oliva)
Domažlická (X Chodská)
Bezručova (X Dukelská)
Stará náves (U Památné lípy)
Jureček
nové Březí (horní u paseky)              
na vysoké (u přejezdu)

2. listopadu     9. listopadu  
  07:00-09:00
  07:30-09:30
  08:00-10:00
  08:30-10:30
  09:00-11:00
  09:30-11:30
  10:00-12:00
  10:30-12:30

Podhrázská (u separ. sběru)
na obci (X s voděradskou)
olivova (u parkoviště)
U kina (komenského nám.)
U hřiště (X v Chobotě a Řípské)
marvánek
otavská (X labskou)
nám. ČSA

07:00-09:00
07:30-09:30
08:00-10:00
08:30-10:30
09:00-11:00
09:30-11:30
10:00-12:00
10:30-12:30

thomayerova (X k Říčanskému lesu)
Boubínská (X na kozákově)
Roklanská (u trati)
škroupova (u zimního stadionu)
Březinova (parkoviště)
vrchlického (u separ. sběru)
haškova
kuříčko

Podzimní termíny přistavení VOK
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Kontrola nakládání s odpady z podnikatelské činnosti

SPOrTbOXy na říčanských sportovištích

V příštích měsících 
mohou podnikatelé 

očekávat kontrolu z Odboru životní-
ho prostředí. Pracovníci státní sprá-
vy a samosprávy budou kontrolovat 
nakládání s odpady z podnikatelské 
činnosti. Kontrola se zaměří na to, 
jakého druhu jsou produkované od-
pady a zda není využíváno neopráv-
něně systému zavedeného městem 
pro nakládání s komunálním odpa-
dem. V případě, že chce podnikatel-
ský subjekt využívat systému města 
pro odstraňování tříděných složek 
komunálních odpadů, dle § 17 odst. 
4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpa-
dech, v platném znění, musí mít na 
odstranění těchto odpadů s městem 
uzavřenou písemnou smlouvu a 
zaplacen poplatek. Pokud původci 
odpadů tuto povinnost nesplňují a 
zneužívají systému města vyhazová-
ním separovaného odpadu do nádob 
určených především občanům bez 
platné smlouvy s městem, dopouštějí 

se tak přestupku, za který lze dle § 66 
odst. 1 a odst. 8 písm. a) zákona o od-
padech uložit pokutu do 300 000 Kč. 
Původce odpadu má možnost si objed-
nat odvoz odpadu u jakékoliv svozové 
společnosti, nebo uzavřít smlouvu o 

využívání systému s městem Říčany. Na 
území Říčan působí například svozové 
společnosti Marius Pedersen a.s., FCC 
ČR, s.r.o. a Pražské služby a.s. 

Michal Vrabec,
Odbor životního prostředí

Město na svá hřiště a sportoviště 
nově umístilo SPORTBOXY. Z boxu 
si můžete zdarma zapůjčit sportovní 
potřeby, například míče na fotbal, 
volejbal a na basket, sadu na bad-

minton, frisbee, švihadlo a podobně. 
Sportboxy najdete zatím na Spor-
tovišti u lesa a na hřišti Strašínská. 
Další sportboxy budou moci využí-
vat návštěvníci sportovního areálu v 

Pacově a na hřištích Lázeňské louky. 
Město počítá s doplněním i na další 
místa.
 

Kateřina Lauerová

call centrum 
marius Pedersen a. s. 
8:00 do 16:00 hod. 
Tel.: 493 647 701
E-mail: mpricany@mariuspedersen.cz

Fcc Česká republika, s.r.o. – sídlo 
společnosti 
Ďáblická 791/89, 
182 00 Praha 8
Tel.: 283 061 301
Fax: 283 911 110

Zákaznické centrum 
Pražské služby, a.s. - Praha 10
Průmyslová 615/32, Praha 10
Tel.: 284 091 457, 284 091 458

městský úřad Říčany / Odbor správy 
majetku
Lukáš Váňa, referent pro odpadové 
hospodářství
ID datové schránky: skjbfwd
Tel.:    323 618 130
Mob.: 602 675 369
E-mail: lukas.vana@ricany.cz

ceník měÚ odvozu separovaného 
odpadu (celkové množství za rok):
PAPír  399 Kč (do 100 kg) / 798 Kč  
(do 200 kg) / 1 197 Kč (do 300 kg)
PlASTy  252 Kč (do 30 kg) / 504 Kč   
(do 60 kg) / 756 Kč (do 90 kg) 
SKlO  184 Kč (do 50 kg) / 368 Kč  
(do 100 kg) / 551 Kč (do 150 kg)

POZVÁNKA
veřejné projednání návrhových opatření vyplývajících z dopravní studie lokality

komenského náměstí ve středu 20. 11. 2019 od 18 hodin v zasedací místnosti měÚ, 
komenského náměstí 1619
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„Zelená“ energie v budově úřadu 
na Komenského náměstí

Elektrická energie v budově měst-
ského úřadu na Komenského ná-
městí bude o něco zelenější, tedy 
z obnovitelných zdrojů. Zajistí 
to sto pět fotovoltaických panelů 
o špičkovém výkonu, které jsou 
nově umístěny na střeše budovy. 
Solární energie z 15 % nahradí 
energii odebíranou z distribuční 
sítě, tedy z konvenčních zdrojů. Ty 
u nás stále tvoří převážně energie 
ze spalování fosilních paliv, hlavně 
hnědého uhlí. Díky energii ze solár-
ních panelů by mělo být v ovzduší o 
něco míně škodlivých emisí oxidu 
uhličitého.
Za necelý jeden milion korun realizo-
vala firma AMV CZECH, s.r.o. projekt 
Fotovoltaické elektrárny na budově 
úřadu na Komenského náměstí. Fir-
ma instalovala na střeše budovy 105 
panelů o celkovém výkonu 29,925 
kWp, které mají dle předpokladu za-
jistit úsporu energie 105,12 GJ za rok 
z distribuční sítě. Elektrárna vyrobí za 
rok 29,2 MWh a nahradí zhruba 15 % 
odběru, zbylých 85 % bude dále odebí-
ráno z distribuční sítě.

Této realizaci předcházela rekon-
strukce střechy budovy úřadu včet-
ně zateplení v roce 2017. Radnice 
se poté rozhodla využít opravenou 
plochu střechy pro umístění foto-
voltaických panelů. Ministerstvo ži-
votního prostředí podporuje snížení 
energetické náročnosti veřejných 
budov a zvýšení využití obnovitel-
ných zdrojů energie prostřednictvím 
dotačních titulů. Radnice v roce 
2018 reagovala podáním žádosti o 
spolufinancování z Operačního pro-
gramu Životní prostředí. 40 % z cel-
kových způsobilých nákladů pokryly 
finance z fondů EU. Projekt pro 
dotaci připravila společnost Any-
lopex plus s.r.o. a uvedla zde, že se 

tím sníží negativní dopad na životní 
prostředí v podobě snížení produkce 
emisí CO2 o 29,54 tun za rok.
Většina elektrické energie v ČR se 
dnes vyrábí z neobnovitelných zdro-
jů, zejména v tepelných elektrárnách 
spalováním fosilních paliv (uhlí, 
ropa, zemní plyn) nebo štěpnou ja-
dernou reakcí v elektrárnách jader-
ných. Podíl hrubé výroby elektřiny 
podle paliv a technologií tvořil za rok 
2016 z obnovitelných zdrojů energie 
(OZE) pouze 11 %, přičemž podíl 
výroby z uhlí a uhelných produktů byl 
54 % (Zdroj dat: MPO, ERÚ). Podíl 
energie, vyrobené z obnovitelných 
zdrojů, je od roku 2013 na stejné 
úrovni (11 %), podíl výroby z uhlí 
od roku 2013 stoupl z 50 % na 54 % 
v roce 2016. Nejvíce energie z obno-
vitelných zdrojů bylo v roce 2016 vy-
robeno z bioplynu, následuje bioma-
sa a na třetím místě jsou právě solární 
elektrárny. Následují vodní a poté 
větrné elektrárny. Do obnovitelných 
zdrojů jsou započítávány i odpady.
„Výrobce fotovoltaických panelů ga-
rantuje životnost a stálý výkon po 
dobu 20 – 25 let, ale dle dosavadních 
zkušeností je životnost panelů násob-
ně delší s tím, že jejich výkon se bude 
snižovat v důsledku stárnutí. Z vy-
řazených panelů je až 81 % recyklo-
váno,“ doplňuje Daniela Kloudová, 
projektová manažerka Anylopex 
plus s.r.o.

Kateřina Lauerová,  
tisková zpráva města 
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Na základě novely ve-
terinárního zákona č. 

302/2017 Sb. vstupuje v účinnost od 
1. ledna 2020 povinnost označovat psy 
na území České republiky mikročipem. 
Dosud platná vyhláška města o míst-
ním poplatku za psa, která také moti-
vovala majitele psů k čipování, bude 
upravena. Vzhledem k zákonné úpravě 
předloží úřad na listopadové zastupi-
telstvo nové znění vyhlášky pod číslem 
6/2017 o místních poplatcích, kde do-
jde k vypuštění čl. 11, který řeší úlevu 
z místního poplatku ze psů v případě, 
že je pes označen čipem. Účinnost vy-
hláška nabude od 1. 1. 2020. 
Níže naleznete odpovědi na nejčas-
tější otázky, s nimiž se Státní veteri-
nární správa v souvislosti s „povin-
ným čipováním“ psů setkává.
Na koho se povinnost povinného 
označení mikročipem bude vzta-
hovat, kdy začíná platit?
Od 1. ledna 2020 bude povinné očko-
vání psa proti vzteklině platné pouze 
v případě, že je pes označený mikro-
čipem. Od tohoto data by měl být na 
území České republiky označený každý 
pes. Štěňata musí být označena mik-
ročipem nejpozději v době prvního oč-
kování proti vzteklině (tedy nejpozději 
v půl roce věku). Mikročipem nemusí 
být označeni psi, kteří mají jasně čitel-
né tetování provedené před 3. 7. 2011.
Proč se povinnost zavádí?
Zavedení povinného označení všech 
psů na území ČR by mělo být přínosem 
zejména v těchto oblastech:
l zjištění identity psa v případě po-
třeby kontrolních orgánů (SVS, PČR, 
Celní správa, obce atd.).
l účinnější monitoring chovů a kont-
rola dodržování stanovených pravidel 
a předpisů (např. počtu držených zví-
řat, jejich věk, vakcinace, dodržování 
zoohygienických podmínek, zajištění 
pohody zvířat) a postih chovatelů v pří-
padě týrání zvířat,
l umožnění kontroly při prodeji psů 
prostřednictvím obchodníků, jak z 
hlediska veterinárních, tak z hlediska 
finančních předpisů,
l bude možné prokázat vlastnictví 
psa, což je velmi důležité v případě 
odcizených psů i v případě postihu vy-

plývajícího ze zodpovědnosti za psem 
způsobenou škodu (např. případy, kdy 
pes způsobí dopravní nehodu, psi pyt-
láci atd.),
l zatoulané řádně označené a evidova-
né zvíře má podstatně větší naději, že 
se vrátí ke svému původnímu majiteli, 
jeho návrat je operativnější.
 
Kdo označení mikročipem prová-
dí, jaká je jeho cena? Najdu ně-
kde seznam veterinárních lékařů, 
kteří „čipování“ provádějí?
Označení psů mikročipem provádě-
jí soukromí veterinární lékaři, kteří 
jsou oprávněni vykonávat veterinární 
léčebnou a preventivní činnost (jsou 
registrovaní u Komory veterinárních 
lékařů ČR: https://www.vetkom.cz/
seznam-veterinaru). Pořizovací cena 
mikročipu se pohybuje mezi 120-450 
Kč a závisí na jeho typu. Další částku 
si soukromí veterinární lékaři účtují za 
jeho aplikaci. Ceny jsou smluvní.

Kdo bude provádět kontroly, zda 
mají psi čip? 
Dozorovým orgánem je Státní veteri-
nární správa.
 
Není „čipování“ pro psa nebez-
pečné či zdravotně závadné?
Jedná se o jednorázový úkon srovna-
telný s injekční aplikací. Mikročip o 
délce cca 1 cm je umístěn v aplikační 
jehle a je sterilně aplikován do podkoží 

zvířete. Obal mikročipu je vyroben z bi-
okompatibilních materiálů, na které 
organismus zvířete nereaguje jako na 
cizí těleso.
Mikročip je pouze pasivním nosičem 
informace, neobsahuje žádný vlastní 
zdroj energie. Aktivovat mikročip umí 
jen speciální čtecí zařízení.
 
Jaké hrozí sankce v případě ne-
splnění této zákonné povinnosti?
Za psa bez označení bude od roku 2020 
hrozit správní řízení s uložením až 
20tisícové pokuty, protože na psa bude 
pohlíženo, jako kdyby neměl platné oč-
kování proti vzteklině.
 
Bude zároveň od ledna 2020 již fungo-
vat registr čipovaných psů? Funguje již 
nějaký? K čipování psů již dochází…
Příslušná novela zákona č. 166/1999 
Sb. (veterinární zákon) nezavádí po-
vinný zápis do jakéhokoli registru psů. 
Povinností je, aby v dokladu o očkování 
proti vzteklině (tj. v očkovacím průkazu, 
v pasu psa) bylo uvedeno číslo mikroči-
pu. Obec si však může povinnost eviden-
ce stanovit vyhláškou. Řada obcí včetně 
největších měst (Praha, Ostrava, …) to 
již takto nastaveno roky má. V ČR je pro-
vozováno také několik soukromých da-
tabází, do nichž mohou chovatelé ozna-
čeného psy registrovat dobrovolně a za 
poplatek. V rámci projednávání aktuál-
ní (další) novely veterinárního zákona 
byl v Poslanecké sněmovně v září 2019 

Povinné označování psů
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předložen poslanecký návrh, podle kte-
rého by k zavedení centrální evidence 
označených psů vedené státem mělo do-
jít k 1. 1. 2022. O podrobnostech návrhu 
se aktuálně jedná.
 
Vztahuje se nová povinnost také 
na kočky či další druhy zvířat? 
Příslušná novela veterinárního zákona 
zavádí povinné označení pouze u psů. 
Situace je však odlišná, pokud se svým 
zvířetem plánujete cestovat do zahra-
ničí. V takovém případě se povinnost 
označení zvířete mikročipem stanovená 

evropskou legislativou již řadu let vzta-
huje nejen na psy, ale také na kočky a 
fretky.
Další informace k cestování se zvířaty 
naleznete zde:
https://www.svscr.cz/cestovani-se-
-zviraty-v-zajmovem-chovu/
 
Můj pes má platné očkování proti 
vzteklině. Termín přeočkování má 
až v průběhu roku 2020 (případně 
2021 či 2022). Musím jej nechat 
čipovat ještě v roce 2019, nebo 
stačí až při přeočkování?

Jak již bylo uvedeno výše, na základě 
zmíněné novely veterinárního zákona 
je s účinností od 1. ledna 2020 očkování 
psa proti vzteklině platné pouze pokud 
je pes označen mikročipem, případně 
označen čitelným tetováním provede-
ným před 3. červencem 2011. Není tedy 
možné tuto proceduru odkládat až do 
dalšího přeočkování. Pokud tak již cho-
vatel neučinil, je nutné nechat psa ozna-
čit nejpozději do konce roku 2019, jinak 
bude očkování považováno za neplatné. 

Zdroj: web Státní veterinární správa
Připravila Kateřina Lauerová

1.  RefeReNt OdděleNí dOPRAVy – silNičNí sPRÁVNí úřAd  
A sPeciÁlNí stAVebNí úřAd

POŽADOVANé VzDěLáNí: Vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo 
vyšší odborné vzdělání
LHŮTA PRO PODáNí PŘIHLáŠEK: 15. 11. 2019 do 10,30 hod.
TERMíN VÝBěROVéHO ŘízENí: 18. 11. 2019 v 9,00 hod. – účast na VŘ je závazná podáním 
přihlášky včetně všech náležitostí – účastníci nebudou k účasti vyzýváni.

2.  sPRÁVce sPORtOViŠtě
POŽADOVANé VzDěLáNí: min. střední s výučním listem 
NáPLň PRáCE: kontrola areálu vč. drobných údržbářských prací, výdej sportovních potřeb, kontrola 
dodržování provozního řádu sportovišť, zajištění úklidu sportoviště včetně zázemí
V PŘíPADě záJMu VOLEJTE: 323 618 151 Michaela Kraftová, vedoucí oddělení hospodářské 
správy 

MěstO říčANy sVÝM ZAMěstNANcŮM NAbíZí:
  zaměstnání u stabilního zaměstnavatele se zaručeným termínem výplaty
  5 týdnů dovolené ze zákona + 3 dny volna navíc 
  Úprava pracovní doby (na pracovištích, kde je to možné)
  Příspěvek na mateřskou školu a možnost umístění dětí do firemní školky
  Stravenky 100 Kč a příspěvek na penzijní připojištění 
  Příspěvky při životních a pracovních výročích 
  Školení a příspěvek na zvyšování kvalifikace až 30.000 Kč
  Příspěvek na volnočasové aktivity  Příspěvek na dětskou rekreaci organizovanou městem
  Příspěvek na kulturní akce organizované městem 
  Možnost půjčky na bytové účely  Možnost sociální výpomoci a půjčky 
  dotovaná výuka jazyků  rekreace v městských rekreačních objektech v Kořenově (horská chalupa) 

a Lutové (jihočeský statek)

Bližší informace k jednotlivým výběrovým řízením včetně náležitostí přihlášky do výběrového řízení 
naleznete na www.ricany.cz/radnice/městský úřad/volná pracovní místa/Město Říčany

Město Říčany hledá 

schopné pracovníky do doBŘe zavedeného kolektivu  
na následující pracovní pozice:
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Udržitelná mobilita v Říčanech
Každý Říčaňák asi 

bude souhlasit, že naše město je 
přetíženo automobilovou dopravou. 
Radnice proto chystá koncepci včet-
ně konkrétních opatření, která po-
vedou ke zlepšení této situace. Chce-
me, aby Říčany byly lépe průjezdné 
po hlavních silnicích, ale zklidněné 
a bezpečné v rezidenčních částech. 
Naše občany chceme ochránit před 
negativními dopady tranzitní dopra-
vy i živelného parkování, a nabídnout 
jim výhody oproti přespolním.
Hlavní cíle a cestu k jejich dosažení 
budeme popisovat v následujících 
číslech Kurýru. Dozvíte se mimo 
jiné o příkladech dobré praxe z ev-
ropských i českých měst, ale i kon-
krétních návrzích řešení pro Říčany, 
které nám doporučují odborníci.

l Zklidnění dopravy ve městech  12/2019
l Bezpečně do školy i na kroužek  01/2020

l moderní veřejná doprava  02/2020 
l Parkování pro sídliště i centrum  03/2020
l veřejný prostor a design ulice  04/2020
l  inovace a technologie  

v městské mobilitě  05/2020

V první řadě samozřejmě myslíme 
na klíčové dopravní stavby v nej-
bližším okolí. Ty by měly snížit 
počet automobilů, které městem 
projíždějí. Proto jsme v minulém 
čísle přinesli rozhovor s generálním 
ředitelem ŘSD, který přiblížil jejich 
stav. Vedení města veřejně podpo-
ruje dostavbu pražského okruhu od 
D1 do Běchovic, stejně jako tzv. Te-
hovskou spojku či propojení II/101 
od Pacova přímo k Černokostelecké 
v místě budoucího křížení s okru-
hem. Realizace těchto staveb za 
miliardy či vysoké stovky milionů 
je ale běh na dlouhou trať. Navíc, 
město je zde ve vleku investorů, 

kterými jsou ŘSD anebo kraj. Na 
významný odliv dopravního zatíže-
ní si ale musí Říčany, bohužel, ještě 
chvíli počkat. 

Přesto lze s dopravou v Říčanech 
něco dělat. Více, než tradiční slovo 
„doprava“, se dnes používá pojem 
„mobilita“. Často též „aktivní mobi-
lita“ či „udržitelná městská mobili-
ta“. Pod tímto slovem jsou zahrnuty 
všechny druhy přepravy lidí po měs-
tě, tedy nejen individuální automo-
bilová, ale i doprava veřejná, pěší, 
cyklistická či sdílená. 

Na západ od našich hranic již něko-
lik desítek let dochází k proměně ulic 
tak, aby veřejný prostor sloužil více 
lidem, byl bezpečný a vybízel k po-
tkávání. Občan tam získává širší šká-
lu možností, jak se bezpečně a rychle 
přepravit, pro nejkratší cesty nemusí 

na ulicích v Říčanech si děti zatím moc hrát nemohou. i když některé věci si asi 
většina z nás také neuměla představit … a šlo to. Ulice 17. listopadu, Říčany 
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vždy využívat auto a děti si mohou 
zase začít hrát na ulici. Opravdu.

Ač to dnes v Rakousku, Švýcarsku či 
Dánsku vypadá ideálně, i tam před 
lety řešili stejné problémy, jako my 
dnes. Ulice plné aut, pocit nebezpečí, 
nezdravé životní prostředí i nedosta-
tek pohybu. I proto vstoupily Říčany 
do spolku Partnerství pro městskou 
mobilitu, kde se pravidelně schází-
me s mnoha starosty českých a ev-
ropských měst a sdílíme zkušenosti. 
Chceme se poučit od těch, kteří si 

procesem proměny města úspěšně 
prošli. A zkušenosti jsou všude stejné 
– po prvotním odmítání jakýchkoliv 
změn jsou nakonec lidé výrazně spo-
kojenější.

Aktuálně sbíráme data, abychom 
mohli v budoucnu vyhodnotit do-
pady. Ve městě proběhl na jaře 
směrový průzkum dopravy. Ten 
ukázal, že mnoho aut, která měs-
tem pouze projíždějí, nezůstávají 
na hlavních trasách, ale snaží se 
si cestu zkrátit přes centrum či re-

zidenční oblasti. Tím nejen, že vy-
tváří nebezpečí ve vaší ulici, ale též 
způsobují zpomalení provozu tam, 
kde se na hlavní zase zpět napojují.

V příštích číslech představíme možné 
varianty řešení problémů Říčan. Plá-
nujeme samozřejmě širokou diskuzi, 
představení záměrů a projednání 
s občany.
Pojďte s námi měnit Říčany.  

David Michalička, 
místostarosta a radní pro dopravu  

v německém Freiburgu existuje 199 „domácích zón“, kde řidiči smí jet max 7km/hod. ve zbytku města kromě hlavních tahů platí rychlost 30km/hod. 
Zdroj: http://www.metamorphosis-project.eu

Vánoce v ic na náměstí
V informačním centru na náměstí jsme pro vás připravili 
nové zboží pro vánoční trh – přijďte se podívat na spoustu 
dárečků pro svoje blízké a vyřešit tak předvánoční shon 
včas a v klidu, nebo si koupit něco dobrého na sváteční stůl 
jen tak sami pro sebe. A protože v listopadu bude sychravo 
a nevlídno, můžete přijít, jen tak v teple posedět a na cestu 
si koupit kávu či jiný teplý nápoj. Přijďte se s námi těšit na 
advent.

Vánoční soutěž!
Každý, kdo v termínu od 1. listopadu do 15. prosince na-
koupí v našem informačním centru na náměstí vánoční 
dárky v hodnotě alespoň 100,- Kč, bude zařazen do slosová-
ní o dvě tříhodinové vstupenky do Aquapalace Praha. Vítě-
ze vylosujeme ještě před vánočními svátky. Přijďte soutěžit 
a získejte u nás svůj vánoční dárek hned dvakrát!
 
IC v rondelu
A určitě pro vás bude zajímavá informace, že od konce 
letošního léta máme nově u společnosti A.T.I.C. certifi-
kované informační centrum v rondelu. Snažíme se stále 
zvyšovat kvalitu našich služeb a věříme, že se vám v obou 

našich informačních 
centrech bude líbit a 
budete s našimi služ-
bami spokojeni.

 Šárka Stoszková,
MAKS Říčany
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KOlObĚH otevírá!
I díky faktu, že se nám po poslední výzvě v Kurýru přihlásilo 
několik dobrovolníků, můžeme užít tohoto vítězoslavného 
titulku. Některé dobrovolnice jsme potkali už na vydaře-
ném a velmi dobře navštíveném koncertu klavíristy Tomáše 
Víška 9. října, na další se těšíme přímo v obchůdku.
Trvalo to nějaký čas, než nápad Ivany Drbohlavové a Zdeň-
ka Vávry na charitativní obchod Koloběh (vítěz říčanského 
participativního rozpočtování 2018) dostal konečnou po-
dobu, ale jsme téměř ve finále. Z původní představy občasně 
otevřené garáže se realita díky podpoře města rozrostla do 
podoby překrásného prostoru přímo v srdci Říčan. V domě 
č. p. 13, zrekonstruovaném v duchu původní podoby domu 
z konce 19. století, nacházejí reprezentativní prostor nejen 
dobročinný obchod, ale i rozmanité aktivity pro různé sku-
piny obyvatel, včetně seniorů, maminek na mateřské či 
dětí, ale nejlépe všech dohromady. Chceme být skutečným 
prostorem pro mezigenerační setkávání. Na poslední Radě 
starších zaznělo, že nůžky mezi generacemi jsou otevřeny 
příliš doširoka. Tím spíše se společně můžeme pokusit je 
zavřít – oboustrannou tolerancí. Ruční práce, tvořivé díl-
ničky, sdílené zájmy, přednášky o cestování i zahradničení 
nebo třeba podvečer s francouzským šansonem. To jsou 
první nápady na aktivity, k nimž vás budeme srdečně zvát.  
4. listopadu odpoledne náš obchůdek poprvé otevřeme. 
V 16:30 za přítomnosti představitelů města a všech, kdo se 
jakýmkoli způsobem na realizaci Koloběhu i jeho prostor 
podíleli, symbolicky přestřihneme pásku. Tento den bude 
otevřeno až do večera (20:00), abyste se mohli přijít podí-

vat cestou z práce i z nákupů. Od 5. listopadu fungujeme 
v „testovacím režimu“.
Máte-li něco, co byste Koloběhu rádi darovali, stavte se 
u nás. Listopadové otevírací hodiny jsou níže, předpoklá-
dáme, že se ještě budou upravovat podle potřeb a zájmu. 
Zpočátku si troufáme otevřít alespoň na pár hodin každý 
den vyjma neděle. Přijímáme vše, co je nerozbité, funkční, 
čisté, hygienicky nezávadné a nepřekročí naše kapacitní 
možnosti (větší věci lze vyfotit a na webu Koloběhu zpro-
středkovat jejich prodej). A nezapomeňte k nám chodit 
nakupovat! Zboží chceme měnit každý týden, ať je stále co 
nového objevovat. O účelu využití výtěžku každého čtvrtle-
tí rozhodnou povolaní – členky a členové Sociální komise 
města, kteří vědí nejlépe, kde komu je co zapotřebí. Bude-
me připraveni finančně pomáhat i v nenadálých a krizo-
vých situacích. A budeme vás o tom informovat.   
Od listopadu nám fungují i nové webové stránky, takže se 
o všem zajímavém a aktuálním dočtete i na adrese www.
kolobeh-ricany.cz. Facebook už máme delší čas: facebook.
com/kolobehricany. KOLOBĚH pomáhá a těší se na vás.

Eva Hazdrová Kopecká, ředitelka

Otevírací doba v LISTOPADU: 
PO 14-18, ÚT 10-14, ST 10-18, 
ČT 10-18, PÁ 10-14, SO 9-12.
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1. ADVENTNÍ NEDĚLE  1. 12. od 17 h
  rozsvícení vánočního stromu
  vystoupení ZUŠ Říčany, ZŠ Bezručova  
a MŠ Čtyřlístek

  vernisáž výstavy 
Adventní krásnohled I. (18.30 h)

2. ADVENTNÍ NEDĚLE  8. 12. od 17 h
  církev Českobratrská
  Vinice Říčany – evangelické společenství
  Cesta integrace
  Olivova dětská léčebna
  MAS Říčansko

3. ADVENTNÍ NEDĚLE  15. 12. od 17 h
  Římskokatolická farnost 
  Junák – český skaut, středisko Lípa Říčany

4. ADVENTNÍ NEDĚLE  22. 12. od 17 h
  České Vánoce

Advent 2019 
v Říčanech

VÁNOČNÍ TRHY 2.–6. 12. / celý den
novinka v Říčanechkulturní program od 16 hVánoční pohádka

MAKS_advent_inzerce do Kurýra_165x245_V4.indd   1 25.10.19   14:58



 Schválený Upravený Skutečnost  % plnění
 rozpočet rozpočet k 31. 9. 2019 k uprav.
 v Kč v Kč v Kč rozpočtu

Plnění rozpočtu 
města

PŘÍJMY

Daňové příjmy (daň z příjmů fyz. osob ze závislé 
činnosti a z podnikání, daň z příjmů právnických 
osob, daň z příjmů města Říčany, daň z přidané 
hodnoty, správní poplatky a místní poplatky)

282 296 000,00 293 155 860,00 240 723 399,89 82,11

Nedaňové příjmy (příjmy z pronájmů, 
parkovací automaty, školné, stravné, pokuty)

112 044 795,00 134 418 268,38 101 825 942,88 75,75

Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) 7 260 150,00 12 894 499,11 5 671 547,11 43,98

Přijaté dotace 170 576 736,89 134 150 171,16 82 452 646,44 61,46

Přijaté splátky půjček 1 255 200,00 1 255 200,00 951 400,00 75,80

Rozpočtové příjmy  
běžného roku celkem

573 432 881,89 575 873 998,65 431 624 936,32 74,95

Přebytek hospodaření za minulý rok 64 322 298,80 118 784 744,24 118 784 744,24 100,00

Valutová pokladna 512,51

Úvěr na nákup nemovitostí, cyklostezka 60 262 473,77 60 791 963,31 1 878 000,00 3,09

Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 698 017 654,46 755 450 706,20 552 288 193,07 73,11

VÝDAJE 

Běžné (provozní) výdaje 353 230 788,40 415 345 825,55 280 096 073,47 67,44

Rozpisové rezervy 10 867 000,00 4 356 326,27 0,00 0,00

Běžné výdaje celkem 364 097 788,40 419 702 151,82 280 096 073,47 66,74

Kapitálové (investiční) výdaje 231 616 126,31 269 111 283,82 84 106 509,19 31,25

Rezervy na investice 28 754 181,75 6 918 050,00 0,00 0,00

Investiční výdaje celkem 260 370 308,06 276 029 333,82 84 106 509,19 30,47

Rozpočtové výdaje běžného roku 
celkem

624 468 096,46 695 731 485,64 364 202 582,66 52,35

Splátky úvěru 73 549 558,00 59 719 220,56 26 600 623,84 44,54

termínovaný vklad 20 000 000,00

Výdaje vč. splátky půjčky 698 017 654,46 755 450 706,20 410 803 206,50 54,38

rozdíl příjmy - výdaje (BV s kons.) -0,00 0,00 141 484 986,57
Podrobné čerpání rozpočtu najdete na www.ricany.cz - radnice - město a samospráva - finance a majetek města - aktuální informace o čerpání rozpočtu města
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Vítání občánků
Dne 22. 10. 2019 se uskutečnilo v obřadní síni Staré radni-
ce slavnostní vítání občánků. Starosta města pan Vladimír 
Kořen přivítal 25 nových občánků. Zazpívat nám přišly děti 
z MŠ Srdíčko. Všem moc děkujeme a těšíme se na další se-
tkání, které se uskuteční v prosinci, a to pro děti narozené 
v období měsíců srpna až října 2019.

odbor Kancelář starosty

Informace z radnice 

NOVé JíZDNí ŘáDy bUDOU  
NA KONci rOKU

Upozorňujeme občany, že prodloužení termínu 
dokončení rekonstrukce ulice Politických vězňů posune 
i platnost výlukových jízdních řádů do konce listopadu. 

Nové jízdní řády Městské hromadné dopravy se 
změní až v prosinci a najdete je v prosincovém vydání 

Říčanského kurýru a na webu města.  
Od listopadu dojde pouze k úpravě ranního  
spoje u červené linky č. 2 a Š2. První linka  

bude vyjíždět o 10 min dříve, aby školní autobus 
mohl vyjet z Kuří v 7:30 načas. Jízdní řády budou 

vyvěšeny na autobusových zastávkách a na 
webu města.
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zastupitelé

Plošný zákaz nic neřeší
V posledním 
Kurýru vyšla 
tisková zprá-
va „Hazard 
v Říčanech 
v následují-
cích letech 
skončí“, kde 
byl presen-
tován můj 
diskusní pří-

spěvek na ZmŘ (hodně, ale hodně zkrá-
cený). Ráda bych proto vyjádřila svůj 
názor a postoj k tomuto materiálu.
Nejsem příznivcem hazardu, v životě 
jsem do automatů nevhodila ani korunu 
a nejsem spřízněná ani se žádným ma-
jitelem heren. S omezováním hazardu 
nemám žádné problémy. Ale rušit herny 
jen v některých městech, v jejich blíz-
kosti ne, a nechat internetové sázení, to 
nemá žádný smysl. Zakážeme hazard 
v Říčanech, vzniknou černé herny, nebo 

hráči pojedou pár kilometrů za Říča-
ny a hrají vesele dál. Říčany přijdou o 
peníze do rozpočtu (cca 10 mil./rok) 
a nikoho od hazardu nezachrání. Je to 
pouze populistické gesto. Společnosti 
jsou mnohem nebezpečnější jiné „ne-
řesti“. Kouření, alkohol, drogy. Kouření 
ničí zdraví a náklady na léčení kuřáků 
jsou mnohem vyšší, než u nekuřáků. 
Alkohol nejen ničí zdraví, ale způsobuje 
násilí, rozvraty v rodinách apod.  Nikdo 
ale nepřišel s nápadem zakázat výrobu 
tabáku a alkoholu, protože by to zrui-
novalo nejeden stát, protože státy mají 
z výroby a prodeje těchto produktů velké 
zdroje příjmů. Ve třicátých letech za-
kázali alkohol v USA. Výsledkem byla 
zvýšená zločinnost a alkohol se pil vesele 
dál. I teď nesmíte pít v USA alkohol na 
veřejnosti, ale když máte lahev alkoholu 
třeba v papírovém sáčku, nikdo vám nic 
neřekne. Hlavně, že to není veřejné pití. 
Opět pouze pokrytectví nejvyššího řádu. 

Drogy jsou u nás zakázané, ale stejně je 
dost lidí, kteří jim propadnou a opět způ-
sobují násilí a rozvraty v rodinách. Co se 
týká toho, co je zmiňováno v TZ: Někdy 
v roce 2010-2011, kdy jsme připravovali 
ve vedení radnice vyhlášku o provozo-
vání herních automatů, majitelé heren 
s vedením města spolupracovali. Vyba-
vili svoje herny kamerovým systémem, 
kontrolovali občanky (to nebylo tenkrát 
povinností) při vstupu do herny. Hodně 
omezili i venkovní reklamy. 
Proto vidím jako nejlepší řešení, jak proti 
hazardu, tak proti kouření, pití alkoholu 
a drogám, v prevenci a hlavně výchově 
v rodinách a školách. Co kdyby Město 
investovalo část vybraných peněz na 
zvýšenou osvětu?  Třeba 1/50, což činí 
cca 200.000,-Kč, nebo i víc. Určitě by to 
bylo, podle mého, účinnější, než plošný 
zákaz.  

Karla Egidová, 
zastupitelka ODS

Street Food Festival
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Městská policie říčany
Komenského nám. 1619/3, 251 01 Říčany 

e-mail: mestska.policie@ricany.cz

tel. 323 618 150  
Mob. 725 022 765

městská policie radí a informuje
Městský kamerový dohlížecí systém
Strážníci nově využívají vylepšený městský kamerový do-
hlížecí systém. Systém nově používá speciální hluboké 
neuronové sítě pro analýzu videa. Jedná se o aplikaci umělé 
inteligence na video v nejrůznějších rozlišeních za účelem 
včasné detekce a rozpoznání zájmových jevů, počínaje na-
rušením perimetru osobou až po složité směrové detekce, či 
analýzu jiných objektů a jevů.

Nové funkce:
• Detekce osmi druhů objektů (osoby, vozidla, nákladní vo-
zidla, cyklisté…)
• Vysoká spolehlivost, daná způsobem vytrénování sítě
• Přímá integrace událostí dle typu narušení v konkrétních 
zónách
• Směrovost, umožňující detekovat jízdu vozidel a pohyb 
osob
• Podpora identity objektů umožňuje detekci podezřelého 
pohybu osob
• Detekce pomalu jedoucích či zastavených vozidel (v tune-
lech i na dálnici)
• Podpora počítání objektů dle jejich typů a směru
• Významná redukce planých poplachů díky umělé inteli-
genci
• Nezávislost na počasí či změnách světla

Problematika autovraků 
Strážníci v rámci své činnosti vyhledávají potenciální 
vraky, v některých případech na ně upozorní sami ob-
čané. Strážník výskyt takového vozidla zdokumentuje 
a pokusí se dohledat provozovatele vozidla. Pokud 
se podaří zjistit provozovatele nebo majitele vozidla, 
je kontaktován (v některých případech to ale z různých 
příčin není možné) a následně zjistí skutečný stav věci. 
Každý podnět je individuálně vyhodnocován a dle toho 
zvolen postup řešení. Pokud se provozovatele vozidla 
nepodaří dohledat a vozidlo vykazuje znaky vraku (toto 
je definováno v zákoně o pozemních komunikacích), 
je podnět postoupen k dořešení příslušnému odboru 
městského úřadu, který je správcem pozemních ko-
munikací ve vlastnictví našeho města. Ten u těchto 
potenciálních vraků požádá o odborné posouzení stavu 
vozidla (zda vykazuje znaky zákonné definice vraku) 
příslušný silniční správní úřad, který, dle výsledku po-
souzení, na návrh vlastníka pozemní komunikace učiní 
další opatření. V případě, že se bude jednat o vrak, uloží 
povinnost provozovateli vraku, aby vrak odstranil z po-
zemní komunikace v souladu se zákonem o pozemních 
komunikacích. Pokud provozovatel vraku po uplynutí 
dvou měsíců ode dne, kdy mu byla pravomocně tato 
povinnost uložena, vrak neodstraní, zajistí vlastník po-
zemní komunikace na náklady provozovatele odstraně-
ní vraku. 

Co je to vrak? Takto může být vozidlo označeno jen teh-
dy, pokud je trvale technicky nezpůsobilé provozu. Za 
trvalou technickou nezpůsobilost lze považovat pouze 
takovou, jejíž obnovení by si vyžádalo výměnu, doplnění 
nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo kon-
strukce vozidla – to je například chybějící části hnacího 
agregátu či výrazné poškození karoserie havárií atd.
Při řízení o odstranění vraku musí úřad prokazatelně 
dokázat, že technická nezpůsobilost k provozu je trvalá 
a ne pouze dočasná, proto lze k odstranění přistoupit 
pouze u případů zcela zjevných a nepochybných. Zá-
kon jasně nedefinuje pojem vozidla „trvale“ technicky 
nezpůsobilého k provozu, ať už vozidlo má poznávací 
značku či nikoliv. Když majitel sejme z vozidla regis-
trační značku a auto odstaví, neznamená to automa-
ticky, že jde o vozidlo trvale technicky nezpůsobilé 
k provozu na pozemních komunikacích. Připevněním 
registračních značek a případnou opravou se vozidlo 
opět stává technicky způsobilým k provozu, předcho-
zí nezpůsobilost tedy byla pouze přechodná. Podobně 
odstavené vozidlo s registračními značkami, jakkoliv 
zapadané listím a s prošlou technickou kontrolou, ještě 
nemusí být „trvale“ technicky nezpůsobilé k provozu, 
neboť nános špíny lze odstranit a technickou kontrolu 
obnovit, tzn. nezpůsobilost by byla opět pouze pře-
chodná.

Jindřich Joch
zástupce vedoucího Městské policie Říčany

Bezpečnost a infrastruktura
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Bezpečnost a infrastrukturaBezpečnost a infrastruktura

   Vážení čtenáři našich příspěvků,
pomalu a jistě se blíží konec roku, a s ním přichází i ne-
vlídné počasí, přinášející zároveň krásné barvy, které 
nás nyní všude obklopují. Na příchod chladného počasí 
musí být připravena i naše technika, aby v případě ne-
nadálé situace byla schopna vyjet za každého počasí. 
Přípravu techniky provádíme ve volném čase vlastními 
silami, kompletně a všechnu. Nejedná se o nic nároč-
ného, ale s ohledem na množství našeho vybavení to 
nějaký ten čas zabere. Někdo se může ptát, proč mají 
dobrovolní hasiči v Říčanech tolik techniky a proč po-
třebují novou, jako je například naše DA (dopravní 
automobil). Odpověď je jednoduchá: stále častěji se 
setkáváme s takzvanou zálohou na vlastní zbrojnici. 
Je to svým způsobem specifický výjezd, který je vyhlá-
šen v případě větší události, a kde je potřeba více sil a 
techniky od HZS. Tato záloha je na vlastní zbojnici, kde 
se po vyhlášení výjezdu všichni členové sejdou, určí si 
úlohy v případě výjezdu a následně vyčkávají, zda přijde 
z KOPIS pokyn k výjezdu. Ačkoliv se nejedná nic nároč-
ného, zabere mnoho osobního času, který pak členové 
tráví ve zbrojnici, namísto s rodinou, a vyčkávají. Co se 
děje ve zbrojnici, když se čeká na záloze? Tento čas se 
snažíme vyplnit opakováním si bojového řádu, proto-
že, jak se říká, opakování je matka moudrosti, a nikdy 
nevíme, na jaký druh výjezdu v záloze pojedeme. To je 
zároveň odpověď na otázku, proč máme tolik techniky. 
Když jsem zmínil výjezdy, tak jich máme za sebou opět 
několik. Hned 1. 10. byla záloha na vlastní PS, dne 6. 
10. jsme jeli na blíže neurčený požár k D1, jednalo se o 
neohlášené pálení; 9., 12., 13. a 14. 10. záloha na vlast-
ní PS. Jednotka se, krom samotných výjezdů, podílí i na 
akcích, které se dějí ve městě, a proto jsme prováděli 
dne 22. 9. požární hlídku na Street Food festivalu, kde 
byl k vidění i náš týlový kontejner.
Naši mladší mají za sebou Závod požárnické všestran-
nosti, který se konal 5. 10. ve Škvorci a známe jej taktéž 

co nového u hasičů
www.sdhricany.cz

pod pojmem Hra Plamen. Při letošní podzimní části, i 
když nám vůbec nepřálo počasí, do závodu dali vše a do-
sáhli úžasných výsledků.  Mladší žáci získali 6. místo a 
starší žáci 2. místo. Za mladší dorostence získal Albert 
Hofman 3. místo a Ondřej Černý 2. místo. Za dorostence 
střední získal Petr Kačírek 6. místo, Michal Makl 2. mís-
to a Vít Nechvátal 1. místo.  Skvělé výsledky, všem gratu-
luji a jako sbor jsme na ně moc pyšní, na jejich úspěchy a 
vzornou reprezentaci našeho sboru.
Již výše jsem zmínil přípravu techniky na zimní provoz, 
ale krom toho jsme se ještě pustili do částečného zvelebe-
ní klubovny. Víkendů s hezkým počasím již nebylo mno-
ho, a tak se nás koncem září něco málo sešlo a vymalovali 
jsme prostory klubovny, kuchyně, chodby a sociálních 
zařízení. Natřeli jsme nově „futra“ a dali nové interiéro-
vé dveře. Ačkoliv se jedná o kosmetické úpravy, tak pro-
story to oživilo a klubovna hned vypadá lépe. Tímto chci 
poděkovat všem, kteří se podíleli na této akci a věnovali 
tomu volný víkend i dny následující.
Do konce roku máme před sebou ještě jednu velkou akci, 
kterou je třeba zmínit, a to je Valná hromada našeho 
sboru. Čeká nás 30. 11. a jedná se o nedílnou součást 
správného fungování sboru. Na valné hromadě se shrne 
aktivita celého našeho sboru za celý rok 2019 a představí 
se plán na rok 2020. Jelikož se zároveň jedná o volební 
rok, budou se zde navrhovat i členové výboru SDH. Ten-
to výbor je složen ze členů SDH a v našem případě ji tvoří 
devět zástupců, jako je například starosta SDH, velitel, 
pokladní, náměstek, jednatel,… Na valnou hromadu 
jsou zváni zástupci města Říčany, HZS, okrsku Praha-
-Východ, sborů SDH a taktéž se může přijít podívat i 
kdokoliv z veřejnosti. Jakmile skončí valná hromada, 
začneme pracovat na přípravě Hasičského bálu, který se 
pomalu a jistě blíží.
Na závěr bych chtěl všem popřát mnoho štěstí a dobrou 
náladu do dalších týdnů a doufám, že se změnou času se 
rychle vypořádáme. 
 David Pojezný,  jednatel SDH  Říčany
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Ambroň západní 
Liquidambar styraciflua

Ambroně jsou krásné stromy, ná-
padné hlavně na podzim, kdy se 
vybarví spektrem oku lahodících, 
teplých barev.
Úspěšná léta pro rod ambroň (Liqui-
dambar) skončila už před 8 miliony 
let. Během mladších třetihor rostlo 
jen v tehdejší Evropě asi 20 druhů 
ambroní. Dnes jich na světě nalez-
neme daleko méně, a to v Severní a 
Střední Americe, východní Asii a vý-
chodním Středozemí.
Ambroň západní je původní v jiho-
východních státech USA a ve Střed-
ní Americe. Angličané ji do Evropy 
přivezli roku 1681. V Čechách je 
první zmínka z roku 1776, kdy rost-
la v tehdejší botanické zahradě na 
Smíchově.
Strom ve svém přirozeném prostředí 
dorůstá výšky až 30 metrů a dožívá se 
kolem 400 let. Koruna je v mládí kuže-
lovitá, posléze mohutní a zakulacuje se. 
Zprvu hladká kůra postupně tloustne a 
hluboce rozpraskává. Na větvích kůra 
vytváří nápadné korkové lišty.
Dlanité listy se zašpičatělými laloky 
mají zubatý okraj a velmi připomí-
nají listy javorů. Jak je odlišíme? 
Snadno, listy ambroní vyrůstají na 
větévkách střídavě, zatímco u javo-
rů v párech proti sobě. Zelené listy 
se v místech, kde nastává podzim, 
zbarvují a opadávají, ale v jižních 

oblastech se ambroň vyskytuje i ve 
stálezelené formě.
Zjara na jednom stromě vyrůstají oba 
typy květů. Jak samičí, nahé kulovité 
hlávky se zakřivenými bliznami, tak 
samčí vzpřímené laty. Na podzim 
dozrávají plody – tobolky uspořáda-
né do kulovitého plodenství, která 
postupně mění barvu od zelené přes 
žlutou až po hnědou. Zralé tobolky se 
otevřou a uvolní okřídlená semena. 
Prázdná ježatá plodenství zůstávají 
na stromech přes zimu. Opadané 
jsou pak v létě nepříjemností pro bosé 
nohy.
V našich klimatických podmínkách 
může ambroň západní během tu-
hých zim promrzat. V říčanských za-
hradách jsou však ambroně úspěšně 
vysazovány čím dál častěji. Bývají to 
různé odolnější kultivary s rozmani-
tým tvarem a barvou listů, menším 
vzrůstem nebo hladkou kůrou.

Už původní Američané (např. Če-
rokézové, Aztékové) si velmi cenili 
voňavé pryskyřice. Ta na vzduchu 
tuhne a teplem opět měkne. Od 
nepaměti až dodnes je využívána 
k léčbě dýchacích, gynekologických, 
trávicích, kožních i nervových one-
mocnění.  Uplatňuje se v parfumerii, 
jako vykuřovadlo, k aromatizaci ta-
báku i potravin. Všestranně se vyu-
žívá také červenohnědé tvrdé dřevo.
 Jakub Halaš

Fo
to

 J.
 h

Al
Aš

Fo
to

 J.
 h

Al
Aš

Fo
to

 J.
 h

Al
Aš

PŘíRODA 
Říčanska

Životní prostředí a zdraví

34 texty.kuryr@ricany.cz



Životní prostředí a zdraví

bioodpad je také odpad

Na zahradě během roku vzniká množství bioodpadu, který 
můžeme  zkompostovat. O možnosti získat od města Říča-
ny kompostér jste se mohli na stránkách Kurýru opakovaně 
dozvědět (celkově bylo rozdáno více než 600 kompostérů). 
Kompostér si můžete sami vyrobit nebo si ho zakoupit v 
ceně okolo 1 000 Kč. Tipy, jak na kompostování, najdete 
např. na www.kompostuj.cz.
Pokud máte na zahradě zdroj bioodpadu, který se rozklá-
dá obtížně, jako jsou větvičky tújí, můžete využít sběrného 
dvora, který je od vás přijme zdarma, nebo si pořídit hnědou 
popelnici. 
Určitě odpad ze zahrad nepatří do veřejného prostoru -  do 
lesa, na břehy potoků apod. Z pozemku u železniční trati 
vpravo od mostu 5. května odvezli dobrovolníci Ekocent-
ra Říčany do sběrného dvora tři vrchovaté přívěsy biood-
padu. Jednalo se asi o sedm kubíků tújí a posečené trávy, 
která se v tomto množství na hromadě nemůže bez pro-
vzdušňování zkompostovat. Původně jsme chtěli pouze 
odvézt větve stromů a keřů, které jsme sami při brigádách 
ostříhali. Pozemek se totiž snažíme udržovat průchodný a 
prosvětlený, aby tu mohly celoročně kvést rostliny a posky-
tovat útočiště opylujícímu hmyzu. Nakonec jsme odvezli 
kromě bioodpadu také množství odpadků, zbytků gauče 
a dřevotřískových desek. Prosíme obyvatele okolních po-

zemků, aby se k nám připojili ve snaze uchovat tento kou-
sek přírody ve městě  jako příjemný prostor pro procházky.

Kateřina Čiháková

Ořechobraní v Ořechovce

Již tradiční akce se uskutečnila v sobotu 12. října. Společně 
jsme prozkoumávali, kdo v Ořechovce žije, ochutnávali na-
pečené moučníky a hledali ořechy. Díky hojné účasti se nám 
povedlo všechno posekané býlí pohrabat a uklidit. Ještě 
stále je v Ořechovce co sbírat, doporučuji ji jako cíl vaší vy-
cházky. Je tam krásně podzimně. Děkujeme městu Říčany 
za finanční podporu akce. Alžběta Macková

Nemocnice Říčany a.s.
hledá do svého týmu 

všeobecné nebo praktické sestry
Místo výkonu: Říčany
Určeno pro: nelékařské zdravotnické pracovníky

Pracoviště:
Operační sál – směnnost (bez nočních směn)
Jednotka intenzivní péče – směnný provoz
Interní a multioborové oddělení – směnný provoz nebo ranní služby
Jednodenní péče na lůžku – směnný provoz
Interní ambulance – ranní služby – zkrácený úvazek
Neurologická ambulance, ECHO – ranní služby – zkrácený úvazek
Chirurgická ambulance – směnný provoz
Na všechna pracoviště je možnost i zkrácených úvazků nebo DPP, DPČ

Požadujeme: • SZŠ vzdělání v oboru všeobecná sestra nebo prak-
tická sestra • osvědčení k výkonu zdravotnického povolání výhodou 
• PSS v případě operačního sálu nebo JIP a praxe na těchto praco-
vištích výhodou, ale není  podmínkou
• aktivní přístup k práci a zodpovědnost, zdravotní způsobilost 
•samostatnost, pečlivost
Nabízíme: • nadstandardní platové podmínky, pravidelné odměny 
• možnost odborného i osobního růstu a dalšího vzdělávání 
• 5 týdnů dovolené • Stravenky, penzijní pojištění
• závodní stravování, masáže a cvičení  • příjemné pracovní prostředí

Kontakt: Mgr. Iveta Čermáková, hlavní sestra, tel.: 323 627 549, 
607 079 754, e-mail: iveta.cermakova@nrc.agel.cz

inzerce
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Olivova dětská léčebna v roce 2020
Olivova dětská léčebna 
zahájila svoji činnost 

již roku 1896 a je považována za nejstarší zdravotnické za-
řízení tohoto typu nejen v Čechách, ale i v Evropě. S veške-
rou úctou k historii jsme se rozhodli pro „omlazení“.
V říjnu 2019 vstupujeme na trh s novou tváří. Velkou změ-
nou prošlo naše logo, které překvapí strohou, ale čistou a 
elegantní verzí. Z původního hravého loga zůstává „O“, 
které zajistí kontinuitu s původní značkou. Spustili jsme 
obsahově přehledný a uživatelsky příjemný web. Cílem 

nového portálu je přinášet maximum relevantních infor-
mací o všech u nás léčených indikacích, postup při léčení 
a též instrukce, co dělat po propuštění z léčebny. Odborné 
a hlavně ověřené vysvětlení medicínských pojmů bude ob-
sahovat Oliwiki, samostatná záložka webu (Wikipedia 
Olivovny), aktuality a zajímavosti si přečtete na webovém 
blogu. 
Co se nemění, jsou služby a jejich kvalita. Maximálně 
profesionální pro klientský přístup,  odborný růst lékařů, 
fyzioterapeutů, zdravotních sester a v neposlední řadě i 
otevřená a moderními prostředky vedená komunikace 
s veřejností nám umožňují dosahovat mety nejvyšší – po-
máhat dětem na cestě ke zdraví.
Poskytujeme léčbu pacientům s onemocněním respi-
račního a pohybového ústrojí, refluxní chorobou jícnu, 
věnujeme se  léčbě  nadváhy a obezity a recentně i péči o 
děti s atopickým ekzémem při indikaci dermorespirační 
syndrom. Provozujeme obezitologickou, pneumologickou 
a dermatologickou ambulanci, nutriční a psychologickou 
poradnu. Ambulance jsou plně k dispozici jak hospitalizo-
vaným dětem, tak externím pacientům. Reflektujeme veš-
keré moderní léčebné a fyzioterapeutické postupy.
Cílem „omlazení“ je rozšířit povědomí o Olivovně jako mo-
derní léčebně udávající trend.

Vaše ODL  

Okrašlovací spolek v Říčanech: křídlatka, Srnčí 
palouček, třešňovka, stromy, lavičky, úklid... 

I v roce 2019 pokra-
čoval Okrašlovací 

spolek v Říčanech ve své činnosti. A to 
zejména díky podpoře města Říčany, 
které v tomto roce poskytlo dotaci 
9.570 Kč na provoz a 43.500 Kč na 
péči o zeleň. 
Křídlatka: do evidence přibylo nově 
zjištěných 187 m². Z minulého roku 
zůstává 75 m², celkem jsou souvisle 
napadeny čtyři plochy o výměře 262 
m². Z celkem evidovaných 47 ploch 
o výměře 8 490 m² je již vyčištěných 
43 ploch o výměře 8.228 m².
Všech 43 již vyčištěných ploch spo-
lek nadále monitoruje. Již se nejedná 
o plošný výskyt, evidujeme jen počet 
jednotlivých regenerujících rostlin. 
Letos jich bylo napočítáno 426 ks. 
Likvidace průběžně pokračuje na jaře 
a na podzim.
Na Srnčím paloučku, který byl 
značně poničen divočáky, probíha-
la opakovaná ruční likvidace nále-
tových plevelů a obnova kvetoucích 

rostlin. Sečení a likvidace pose-
čené hmoty probíhá dvakrát roč-
ně. V malém parčíku Pod lůmkem 

v Thomayerově ulici probíhají udr-
žovací práce čtyřikrát ročně. Letos 
k nim přibyla náročná likvidace 
nebezpečné visuté „pozorovatelny“ 
na mohutné lípě. Tato velmi poni-
čená konstrukce ohrožovala zdraví 
dětí, které jí vyhledávaly.    
Na třešňovce do Březí provádí 
spolek sečení, stříhání přerostlých 
keřů, zpevnění cesty a výsadbu no-
vých stromů. Lavička byla osazena 
v Jažlovicích ve spolupráci s Osad-
ním výborem. Další lavičky jsou 
připraveny k osazení V Paloučkách 
a v Roklanské ulici, v návaznosti na 
likvidaci divokých skládek městem 
Říčany. 
Velmi úspěšný byl také úklid odpad-
ků na silnici ze Strašína na Vojkov, 
kterého se zúčastnila řada občanů. 
Další úklidovou akci plánujeme ještě 
na podzim.

Jiří Pánek
Okrašlovací spolek v Říčanech, z. s.

Odpolední 
PROHLÍDKA

Olivovy dětské léčebny

V sobotu 
23. listopadu 2019 

od 15 hodin
Sraz v recepci  

info: 723 564 383
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Kožní a lymfologická ambulance

NOVÁ ADRESA - Sukova 3, Říčany
Ordinační hOdiny: středa 8.00 - 17.00
- KOŽní a LyMFOLOGiCKÁ aMBULanCE (MUdr. Jana Kellerová) 
- provádíme manuální i přístrojovou lymfodrenáž 
- přijímáme nové pacienty 
- po indikaci lékařem lymfodrenáže hrazené pojišťovnou 

-  KOŽní aMBULanCE, KOSMETiCKÁ dErMaTOLOGiE  
(MUdr. Kristýna Baudyšová)  
čtvrtek 8.00 - 12.00 (pouze každý druhý týden), pátek 8.00 - 12.00     

Tel. pro objednání +420 604 120 223 
více info na www.dermalink.cz 

Kožní ambulance Dermalink v Říčanech  
nabízí i lymfologickou péči
Trápí vás mízní otoky dolních či horních kon-
četin, žilní nedostatečnost, otoky po úrazech 
nebo operacích? Navštivte kožní a lymfologic-
kou ambulanci Dermalink v Říčanech, Sukova 
3. Ta nabízí kromě dermatologických vyšetře-
ní také komplexní lymfologickou péči včetně  
lymfodrenáží. Ambulance přijímá pacienty 
i bez doporučení od praktického lékaře a bát 
se nemusíte ani dlouhých čekacích lhůt.  Jak 
se otoky léčí a pro koho je lymfologie vhodná 
nám řekla dermatoložka a lymfoložka MUDr. 
Jana Kellerová.

S jakými potížemi se na vás pacienti obracejí?
hlavním problémem našich pacientů je nesprávné 
fungování lymfatického systému. následkem jsou 
pak otoky končetin i trupu, snížená funkce imunit-
ního systému, celkové
zhoršení stavu pokožky, nahromadění toxických 
látek v organizmu, vznik křečových žil nebo i bér-
cových vředů. velmi často k nám chodí i pacienti 
s otoky po úrazech nebo operacích.
Jak vzniká lymfatický otok, tzv. lymfedém?
lymfedén je vysokoproteinový otok, který vzniká při 
poruše transportní funkce lymfatického systému. 

Jedná se o nedostatečný odtok mízy a nejčastěji 
postihuje dolní končetiny. tato porucha může být 
vrozená nebo získaná následkem infekce, zranění 
nebo operace.
Jak se dá léčit?
léčba by měla probíhat v centru specializované 
péče s vyškoleným lékařem, a to lymfologem 
a lymfoterapeutem. Základní pilíře léčby tvoří ruč-
ní a přístrojová lymfodrenáž, kompresivní terapie 
a speciální cvičení. Součástí je také pravidelná 
péče o kůži k prevenci infekcí a farmakoterapie, 
léčba pomocí léků.
Co je to lymfodrenáž?
manuální lymfodrenáž je speciální ruční masážní 
technika, která působí fyziologicky na podporu 
odtoku lymfy z postižené oblasti. Provádí se spe-
ciálními, přesně určenými hmaty, mírným tlakem 
a pomalým tempem. Používá se k podpoře funkce 
lymfatického systému, zmírnění a odstranění oto-
ků, při detoxikaci organizmu a posilování imunity. 
na manuální lymfodrenáž navazuje přístrojová 
lymfodrenáž s využitím speciálních návleků.
Kdy je léčba lymfodrenáží nevhodná?
Překážkou v léčbě je akutní bakteriální infekce, 
hnisavé kožní rány, nádorová onemocnění, po-

stižení tepenného systému, srdeční selhávání, 
hyperfunkce štítné žlázy, onemocnění jater nebo 
například astma.
Mohou nastat u lymfatických otoků nějaké 
komplikace?
oteklá končetina je ohrožena zejména sekundární 
infekcí, a to nejčastěji meziprstní mykózou nebo 
erysipelem neboli růží. Zabránit tomu lze správnou 
péčí o kůži a okamžitou léčbou drobných oděrek 
a poranění.
Je nutné mít na ošetření v lymfologické am-
bulanci Dermalink doporučení od praktického 
lékaře?
Doporučení obvodního lékaře není potřeba. Pa-
cientům jsme navíc schopni nabídnout termín 
do dvou týdnů. žádné dlouhé čekací lhůty u nás 
nemáme ani při řešení kožních problémů. Péče je 
navíc hrazená ze zdravotního pojištění.
na lymfologii k mUDr. Janě kellerové se můžete 
objednat na tel. 604 120 223. Při objednání 
prosím uveďte, že máte zájem o lymfologickou 
konzultaci.

Více na www.dermalink.cz
Bude se na vás těšit celý tým nutribalance!
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Pro seniory

Dne 1. října se slaví Mezinárodní den 
seniorů a pro připomenutí si, jak vý-
znamnou roli v našem životě i životě 
města hrají senioři, jsme se setkali 
v sále Kulturního centra Labuť. Přítom-

né seniory pozdravila místostarostka města paní Hana 
Špačková. Na setkání jsme mohli slyšet příjemné me-
lodie v podání kapely Pražští pardálové. V září a říjnu 
proběhl také letošní druhý rekondiční pobyt a návštěva 
jižní Moravy. Těšíme se, že i v příštím roce nám zacho-
váte přízeň a budeme se těšit na společné zážitky.
 Irena Moudrá,
 předsedkyně správní rady

seniorcentruM Říčany

Aktivity Klubu Senior (zal. 2006) zabezpečuje Seniorcent-
rum Říčany od června 2011 a jsou určeny všem seniorům a 
zdravotně postiženým občanům (není nezbytná registrace 
za člena Klubu). Stačí se jen přihlásit na konkrétní akci 
nebo se dostavit dle aktuálního programu.  
Osobní kontakt: Irena Moudrá 
Telefon: 732 383 424, 702 987 742 (14 – 19h)
E-mail: seniorcentrumricany@centrum.cz
https://seniorcentrum-ricany.webnode.cz

Akce:
n 25. listopadu 2019 – Taneční odpoledne – Adventní  
Setkání seniorů s živou hudbou v KC Labuť od 14:00h, 
vstup zdarma. Příjemné posezení při hudbě se svařeným 
vínem z Moravy (zdarma) – viz plakátek. Na tomto setká-
ní bude k dispozici i přehled akcí na rok 2020.

Program

Staráte se o blízkého člověka, který trpí poruchou paměti 
a myšlení? Zjistili jste, jak náročná je taková péče a připa-
dá vám, že toho je na vás moc? Objevily se problémy, s ni-
miž si nevíte rady? Má péče, kterou vykonáváte, nečekaný 
dopad i na jiné oblasti vašeho života? Prožíváte chvíle, kdy 
zkrátka nevíte, jak dál? Přijďte si popovídat s lidmi, kteří 
prožívají podobné situace, třeba nalezneme způsob, jak se 
vzájemně podpořit.
Stejně jako v předešlých měsících zveme všechny zájemce na 
setkání pečujících, které v Říčanech pořádá organizace De-
mentia I.O.V., z.ú. každé čtvrté úterý v měsíci (nyní tedy 26. 
listopadu) od 18.00 hodin. Scházíme se v prostorách Domo-
va pod Kavčí skálou, na adrese: Marie Pujmanové 2045/2.

Jak pečovat o pečující

Společně se dá vše zvládnout snadněji.
Těší se na vás Petra Petříková, 
koordinátorka neformální péče
telefon: 724 076 964
e-mail: petra.dementiaiov@gmail.com
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Odnést si gurmánské zážitky a k tomu pomoci dobré věci, 
může být lepší kombinace? 
V neděli 22. září 2019 pořádalo „Pomáháme jídlem by Jaroslav 
Rajtora“ na Street food festivalu v Říčanech, se svým ojedině-
lým fundraisingovým a osvětovým projektem, benefiční den, 
ve spolupráci s mnoha zajímavými partnery na podporu skaut-
ského střediska Lípa Říčany, díky kterému přineslo široké 
veřejnosti příležitost podpořit dobrou věc, zažít opravdu něco 
neobyčejného a kromě dobrého pocitu získat protihodnotu 
v podobě gurmánských zážitků a radosti ze společného setkání 
u benefičního stánku Asociace kuchařů a cukrářů ČR.
„Jsme velmi potěšeni, že jsme dostali příležitost uspořádat 
tuto benefiční akci, která byla skutečným přínosem, a díky 
štědrosti hostů se nám podařilo získat výtěžek 35 680 Kč, 
který byl předán dětské příspěvkové organizaci – skautské-
mu středisku Lípa Říčany,“ řekl Jaroslav Rajtora, jednatel a 
šéfkuchař společnosti Pomáháme Jídlem.
Přítomní hosté si vychutnali s láskou uvařené poctivé menu 
skládajícího se z toho, co je „tady a teď“, tedy z prvotřídního 
hovězí masa pocházejícího ze zvířat, která se volně pasou na 

zelených rovinách, 
čerstvého ovoce, ze-
leniny a v neposlední 
řadě nejkvalitnějšího 
koření Kotányi, které 
přináší do života lidí 
chuť a nadšení. Toto 
speciální menu bylo 
sestaveno šéfkuchaři 
Jaroslavem Rajtorou z 
(Pomáháme Jídlem) a Petrem Konečným z (Bidfood).
„Jsme velice rádi, že prostřednictvím spolupráce s Pomáháme 
jídlem by Jaroslav Rajtora a partnery (Sporthotel Kácov, Bid-
food, Kolínské limonády – Koli, Kotányi, Proficook, Luxus.cz, 
město Říčany) jsme se pořádáním benefičního dne přiblížili k cíli 
a pevně věříme, že navážeme na úspěch prvního ročníku této 
akce a podaří se nám pro skautské středisko Lípa Říčany získat 
i do budoucna co nejvíce finančních prostředků za účelem vý-
stavby nové klubovny,“ řekl statutární orgán a organizační tým 
skautského střediska Lípa Říčany. J. R.
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Světové Jamboree v USA
Po více než dvou letech pilných příprav vyrazila tyto prázd-
niny naše sedmičlenná výprava z Říčan do Ameriky “skau-
tovat”. Ačkoliv si stále ještě nikdo z nás není jistý, co přesně 
tento pojem znamená, mohu potvrdit, že jsme si největší 
skautské setkání na světě - Jamboree - náležitě užili. V ob-
rovském areálu uprostřed lesů v Západní Virginii jsme měli 
možnost vyzkoušet si nejrůznější aktivity jako lezení, zipline, 
střílení nejen z luku, Spartan Race, vodní realitu a spoustu 
dalšího. Ještě víc nás však nadchlo poznávání nových lidí a 
jejich kultur, díky nimž jsme získali nenahraditelný pocit pro-
pojení, pochopení a sounáležitosti skautů ze všech koutů svě-
ta. Celý výlet byl završen týdnem cestování po velkoměstech 
východního pobřeží USA a myslím, že díky všem zážitkům 
(negativní nevyjímaje) pro nás všechny zůstane vzpomínkou 
na celý život.Za říčanské účastníky 
 Ribička – Štěpánka Slámová

cyklotrophy 2019 – mongolia adventure 
21. 9. 2019 se 
konal 4. ročník 
d o b r o d r u ž n é -
ho, zábavného a 
hlavně rodinného 
cyklistického zá-
vodu Cyklotrophy. 
Dvou- až čtyřčlen-
né týmy měly za 
úkol během 2,5 
hodiny zdolat cca 
10 km dlouhou 
trasu  nejen v ří-
čanském lese a 
plnit různé úkoly. 
Letos se vyrazilo do 
Mongolska. Úko-

ly byly Mongolskem inspirované – lov svišťů, lukostřelba na 
vlka, plstění, horolezectví, oprava kola, rybolov,… Počasí bylo 
dokonalé, a tak do vyhlášení výsledků soutěžící u klubovny 
ochutnali mongolskou polévku, kumys či búz. Akce se zúčast-
nilo 120 soutěžících a spousta dobrovolníků na zajištění akce. 
Díky městu Říčany za finanční podporu a BESIP za odměny 
do soutěží. 

za organizátory akce Markéta Hubínková
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mateřské centrum 
i mraveniště má nové kurzy

V říjnu se nám podařilo otevřít další 
nový kurz. Pro dobrý psychomotoric-
ký vývoj dětí je důležité poskytnout 
jim dostatek příležitostí k pohybo-
vým aktivitám, a tak u nás každý pá-
tek od deseti hodin cvičí maminky 
s dětmi ve věku 1 – 3 roky. 
ro nastávající a čerstvé maminky dopo-
ručujeme program Kojení v bezpečí, 
což je podpora a setkávání kojících žen 
každé úterý od 11:45 do 14:00. Odbor-
né poradenství při kojení a předpo-
rodní přípravu na kojení zaštiťují Jitka 
Štěpánková a Andrea Maršálková, 
certifikované poradkyně občanského 
sdružení Mamila, o. z.
TVOŘIVÉ KROUŽKY 
V LISTOPADU:
- čtvrteční večerní keramika – 
14. 11. a 28. 11. od 18:30 do 21:00
- sobotní dopolední keramika – 
2. 11. a 16. 11. od 9:00 – 11:30
- pletení na prstech – 
1. 11. od 18:00 do 21:00

- šikovné pomůcky – 
4. 11. od 18:00 do 21:00
- háčkovaný košíček ze špagátů – 
11. 11. od 18:00 do 21:00
- anděl se svítícími křídly – 
18. 11. od 18:00 do 21:00

- svítící věneček – 
25.11. od 18:00 do 21:00
Na všechny tyto aktivity je možné se 
přihlásit přes náš rezervační systém 
v sekci akce: https://mraveniste.
webooker.eu/Actions
Tvoříme však pravidelně i s dětmi 
v Mravenčí školičce. Každou lek-
ci děti zkoušejí pracovat s různými 
materiály a pomalu se seznamují se 
základy malování a tvůrčí práce. Při 
každé lekci zbývá samozřejmě i čas 
na hru a pobyt venku téměř za jaké-
hokoliv počasí. Na konci října jsme 
uspořádali pro naše děti i večerní 
tvoření s lampionovým průvodem. 
Do našich kurzů je možné se přidat i 
v jejich průběhu, cena bude spočítá-
na dle počtu zbývajících lekcí. 
Přejeme vám krásný podzimní čas a 
jsme rádi, že se s vámi můžeme setkávat 
na kurzech a akcích Mraveniště. 

Nina Šafránek, 
koordinátorka Mraveniště

Misijní činnost každého křesťana je odpovědí na trvalý 
Ježíšův příkaz:
„Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu 
tvorstvu.“ /Mk 16,15/ Papež František klade důraz na 
tento úkol, a proto vyhlásil, aby se na celém světě slavil 
říjen 2019 jako Mimořádný misijní měsíc. V České re-
publice byl zahájen říjen 2019 pořádáním 7. celostátní-
ho Misijního kongresu dětí v Kroměříži. 
Naše farnost se také zúčastnila. V sobotu ráno 5. října 
nás boromejka sestra Angelika Pintířová naložila v Ří-
čanech do klášterního auta a společně s dětmi jsme se 
vydali v deštivém počasí na dlouhou cestu. Na zahájení 
mší svatou v kostele Panny Marie jsme dorazili včas. 
Kostel byl již zaplněný dětmi a jejich doprovodem. Hlav-
ní celebrant arcibiskup Jan Graubner slovy: „V některých 
misijních zemích za déšť lidé děkují a z radosti nad ním 
tancují. Zkusme i my děkovat Pánu za to, že nám žehná,“ 
vybídl víc než tři sta dětí k radosti z tohoto dne. Po mši sv. 
začalo putování po pěti světadílech, vzhledem k dešti, v 
budově Arcibiskupského gymnázia. Zde byly připraveny 
misijní hry zaměřené k určitému světadílu. V Americe 
jsme se setkali i s panem arcibiskupem, také procházel 
všemi světadíly. Pro děti bylo připraveno i občerstvení. 
Náročnou přípravu setkání připravili pracovníci a žáci 

místní církevní školy na výbornou. O realizaci a náplň 
dne se postaralo Misijní klubko číslo 158, které je při-
děleno Církevní základní škole v Kroměříži. Vše běželo 
velmi pohodově a všude jsme slyšeli jen hovor a smích 
dětí. Na závěr ve velkém lijáku ti nejstatečnější, mezi 
které jsme patřili, na památku kongresu vysadili břízu v 
Podzámecké zahradě.
S veselou náladou, která v autě panovala, jsme se vrátili 
do Říčan ve večerních hodinách. Náš obdiv patří sestře 
Angelice, která v deštivém počasí bezpečně řídila velké 
auto. Děkujeme Bohu a sestře Angelice za krásné a ne-
zapomenutelné zážitky z Kroměříže.
  Miloslava Pangrácová,  
 více se dozvíte na www.missio.cz       

Sedmý celostátní misijní kongres dětí - 
„Velká síla malých skutků“
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Občanská poradna bezplatně pomáhá 
i s řešením dluhů
Cesta integrace provozující v Říčanech od roku 2007 Občan-
skou poradnou se specializuje i na dluhové poradenství, fi-
nanční gramotnost a služby v oblasti oddlužení dle příslušné 
akreditace Ministerstva spravedlnosti ČR, jakožto v součas-
nosti jediná organizace v regionu. Všechny služby poskytuje 
zdarma. 
Pro koho jsme určeni a s čím můžeme pomoci? Pro všech-
ny z Říčanska, kteří řeší, nebo jim hrozí finanční problémy 
spojené s půjčkami, splácením, dluhy, exekucemi a potažmo 
s bydlením či zaměstnáním a potřebují poradit směr, jak své 
problémy řešit a to včetně případného podání návrhu na od-
dlužení dle zákona o insolvenci.  V neposlední řadě nabízíme 
bezpečné, důvěrné a nezávislé prostředí.  
Za roční existenci specializovaného dluhového pora-
denství byly konzultovány desítky případů, u vhodných 
klientů podány návrhy na oddlužení k příslušnému sou-
du. Většina byla soudem povolena, nebo je ještě v říze-
ní.  S klienty poradny řešíme nejrůznější příběhy, jak 
došlo k jejich zadlužení.  Mnohdy pod vlivem složitých 
okolností, které nemohli zcela ovlivnit. Jedná se např. o 
některé matky samoživitelky, nebo zadlužené seniory, 
apod.

Kde nás najdete? Masarykovo nám. 6/17, 25101 Říčany. Pro-
síme o přechozí objednání na tel. 312 315 284 nebo emailem 
dluhovaporadna@cestaintegrace.cz.  Více informací na www.
cestaintegrace.cz. 
Projekt „Cesta z dluhů na Říčansku“ realizován díky finanční 
podpoře z Operačního programu Zaměstnanost, č. projektu: 
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008979 a spolupráci s MAS 
Říčansko, o.p.s.

S cestou na nádraží

 Klub Cesta 26. září uspořádal na říčanském vlakovém nádra-
ží, respektive v přednádražním prostoru, akci pro děti, náctile-
té, školní družiny i veřejnost.  Návštěvníci si mohli vyzkoušet 
aktivity, které děláme v rámci činnosti klubu, a více ho poznat. 
Vyrobit si plechové placky, nechat se potetovat, zahrát si stolní 
fotbálek za účasti ligového hráče. Součástí akce byla i muzika 
s profesionálním DJem a bazárek na podporu klubu. 
Děkujeme městu Říčany za zázemí a podporu. Dále také Stře-
dočeskému kraji, který nás podporuje dlouhodobě. 

Obecně prospěšná společnost
Masarykovo náměstí 6, Říčany  •   Na Obci 2049, Říčany  •  www.cestaintegrace.cz

Do našeho přátelského kolektivu MŠ LANDIE, hledáme milou  
a usměvavou kolegyni, která by se ráda věnovala práci s dětmi na pozici 

PečOVAtelKA/cHŮVA 
dětí předškolního věku. 

Pokud máte zájem a chuť pracovat v mateřské školce v Říčanech, 
ozvěte se nám na telefonní číslo 603 347 646 nebo 602 228 747 

a domluvte si u nás informativní schůzku. 
Kontaktní osoba Lenka Babíčková, manažer MŠ Landie.
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Program lesních dopolední v Pramínku
Lesní dopoledne se konají pravidelně každý čtvrtek od 10 do 
12 hodin v Pramínku (na louce u hájovny, v lese, na zahra-
dě nebo v komunitním domě ve Světicích), program tvoří 
a střídavě vedou maminky. Je určeno pro ženy s malými 
dětmi. Přihlášení a informace najdete na našich stránkách. 

7. 11. Pytlíky na potraviny ze záclon
14. 11. Svatomartinské lucerničky
21. 11. Pohádkování
28. 11. Příprava na advent
5. 12. Plstěný andělíček
12. 12. Vánoční rozloučení – koledy

Podzimní slavnost v duchu oslavy podzimu, 
nového školního roku a vítání
Podzimní slavnost 
na konci září je prv-
ní velkou slavností. 
Společně oslavuje-
me podzim, rovno-
dennost, nový škol-
ní rok a slavnostně 
přivítáme nové ro-
diče a děti. Ti nejodvážnější se vydávají na stezku, která je 
dovede k tajemství. Děti musí stezku projít samy a na důkaz 
přinést s sebou jablko, které v houštině možná stráží spící 
drak. A pak se hoduje, moštuje, tvoří, hraje na odvážné ry-
tíře a rytířky…
Přejeme z Pramínku hezký podzimní čas a odvahu na 
cestách. 
 Olga Jarkovská, koordinátorka

MŠ a ZŠ NEMO  zve všechny zájemce 
o MŠ a ZŠ na den otevřených dveří, 

tentokrát na téma: 

„RECYKLACE“
Kdy? V sobotu 9. 11. 2019 od 11:00 hod. 
Kde? V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany

Plujte s námi za poznáním!

PROGRAM: 
11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 

přece o kole není“

12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 

12:00–15:00 prohlídka školy a školky

Pohoštění zajištěno.

Telefon: 606 541 712, Email: info@nemoricany.cz, www.nemoricany.cz

 V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany

12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 

11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 

12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 

11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 

12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 

11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 

12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 

11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 

12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 

 V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany V MŠ NEMO Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany

12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 

11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 

12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 

11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 

12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 

11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 

12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 

11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 

12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 

11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 

12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 

11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 

12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 

11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 

12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 

11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 11:00–12:00 divadelní představení „Evelínko, recyklace 

12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 12:00–13:00 dílničky pro děti z recyklovatelných materiálů 

mAmiNKy 
POZOr!

Naší školce „Kolovrátek“ se podařilo zís-
kat dotace z EU a proto, máte-li zájem, 
máme ještě několik posledních volných 
míst za 3.900,- Kč měsíčně za celodenní 
docházku. Přijímáme děti i mladší dvou 
let. Pokud budete mít zájem, zavolejte 
a přijďte se k nám podívat, rádi vám vše 
ukážeme a vysvětlíme.
Pro více informací ohledně naší školky 
navštivte stránky www.facebook.com/
skolkakolovratek, nebo nás kontaktujte:
tel. č. 605 555 009 (MŠ Kolovrátek)
tel. č. 602 484 921 (p. Jonáková – majitel-
ka MŠ)
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ze života škol(ek)

Zdravíme opět po velkých prázd-
ninách všechny děti a jejich rodiče, 
naše příznivce i náhodné kolemjdou-
cí, a zveme srdečně k nahlédnutí do 
aktivit říčanského Bambinária v no-
vém školním roce 2019/2020.
V září jsme  přivítali v naší školce po-
měrně velké množství nových dětí. 
Proto byly prostory v budově vhodně 
přizpůsobeny novým podmínkám a 
vznikly tak čtyři třídy.
S nejstaršími dětmi - předškoláky ve 
skupině Ptáčků i letos pokračujeme v 
projektu Výletů podle abecedy. Opět 
vyrážíme každý týden za dobrodruž-
stvím objevů do blízkého i vzdále-
nějšího okolí. I v tomto roce tedy 
plánujeme návštěvy zajímavých míst, 
galerií, výstav, divadel apod.
Mladší školáčci budou mít možnost 

navštívit sezónní lekce plavání, brus-
lení a lyžování, otevřený je celoročně i 
hudební kroužek.  
A nakonec všechny děti, které navště-
vují školku, mají možnost pocvičit se 
letos  v anglické konverzaci s naší no-
vou rodilou mluvčí Shazz. Shazz tráví 
s dětmi čtyři hodiny každý den. V tom-
to čase mají předškoláci každé ráno 
hodinu intenzivní lekce angličtiny. 
V měsíci říjnu jsme se již dali plně 
do práce, nastoupili jsme cestu, kde 
má své důležité místo ekologie. Re-
dukujeme používání plastů, třídíme 
odpad a chráníme přírodu. V měsíci 
říjnu či listopadu obvykle pořádáme 
v Bambináriu veselé podzimní tvoře-
ní z plodů stromů a keřů. Letos jsme 
se rozhodli, že, místo vrtání dírek do 
kaštánků a lepení pistolkami, osla-

víme ohleduplnost k přírodě. Proto 
jsme koncem října uspořádali setkání 
učitelek, rodičů a dětí formou zábav-
né přehlídky správného chování na-
zvaném ETIKETA. 
V tomto nápadu určitě hrála roli 
nostalgie. Letos je tomu 101 let, kdy 
vznikla naše první republika. Jak 
známo, tato doba se vyznačovala ele-
gancí nejen v oblékání, ale také ve vy-
braném chování. Je škoda, že dnešní 
tempo a vymoženosti moderní doby 
nám ze života poněkud vytlačují klid, 
slušnost a krásu mezilidských vzta-
hů. A tak doufáme a přejeme si, aby 
čas, kdy J. S. Guth Jarkovský (první 
ceremoniář prezidenta Masaryka) 
napsal svoji Brožuru české etikety, 
opět ožil. 
Přejeme vám všem krásný listopad!       

DĚTSKÁ 
SKUPINA
děti od 1 roku

 

česko-anglická

ŠKOLKA
MŠ Bambinárium Říčany

„Největší kvalitou člověka je slušnost.“

Tak už máme pomalu druhý školní měsíc za sebou. 
I v tomto měsíci jsme se zúčastnili řady akcí. Mezi ty 
nejatraktivnější můžeme určitě zařadit setkání s mluv-
čím Policie ČR pro Prahu- venkov- p. Chalupou. Ten vy-
světlil žákům některé právní nejasnosti, které je můžou 
v životě provázet a s kterými se můžou setkat. 
Další akcí byla pro děti ze školní družiny, při které se již 
poněkolikáté setkaly s ukázkou výcviku dravých ptáků. 
Všichni se vrátili nadšeni.
Ten samý den probíhal i první sběrový den papíru. Po-
dařilo se nám sesbírat skoro celý kontejner. O jeho na-
kládku se postarali žáci 7. a 9. ročníku.
 A na co se můžeme těšit v následujícím měsíci? Di-
vadelní představení „Jsi zuřivec“, které nás seznámí 

s obranou proti kyberšikaně. Toto divadelní představe-
ní je podpořeno z programu O2 Chytrá škola. Hlavním 
cílem tohoto programu je naučit děti uvědomělému 
a zodpovědnému přístupu k novým komunikačním 
technologiím, sociálním sítím apod.
Dalším programem jsou z oblasti primární prevence 
workshopy s „Cestou integrace“, v neposlední řadě se 
připravujeme na komunitně osvětové setkání s klienty 
Domova seniorů se zvláštním režimem, které přivítá-
me již podruhé v naší škole na předadventní pracovní 
workshop, a řada dalších akcí o kterých vás všechny 
budeme informovat.

J. Macháčková

ZŠ Nerudova
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Pomoc dětí dětem
12. září školní kapela 
Troufalost z Bezručovky 
hrála na Jarmarku u Lud-

mily v Praze na Náměstí Míru. Jedná se 
o tradiční benefiční akci Diakonie ČCE. 
Výtěžek je věnován postiženým dětem. 
Vzhledem k tomu, že termín vystoupení 
byl jen pár dní po konci prázdnin, museli 
jsme opravdu „máknout“. Abychom 
měli připravený třičtvrtěhodinový pro-
gram, scházeli jsme se denně před vyu-
čováním a o velkých přestávkách. Navíc 
nám pomohly hostující zpěvačky Maky 
Pačesová a Violetta Šporclová. 
Na benefičních akcích hraje Troufalost 
obzvláště ráda. Pozvání právě na tuto 
akci jsme vnímali jako poctu hned z ně-
kolika důvodů: Troufalost byla jediným 
dětským ansámblem, který tam hrál, 
tato akce měla jubilejní 30. narozeniny a 
pozvání bylo opakované.
Za nás to bylo moc fajn odpoledne. Byli 
jsme rádi, že jsme mohli pomoci. Zahráli 
jsme si zase jiný akustický repertoár, kte-
rý nás opravdu bavil. A i když nás během 
koncertu, především rytmickou sekci, 
napadal různý bodavý hmyz, nikomu se 
nic nestalo. Takže za nás – DOBRÝ!

Martin Mužík, kapelník

Naše školní vaření
V novém školním roce 2019/2020 se po-
dařilo na naší škole obnovit výuku vaření 
pro děti, a to v rámci nového předmětu 
pro šesté ročníky „Vedení domácnosti“. 
Zatímco září děti věnovaly teoretické 
přípravě a úklidu cvičné kuchyně, v říjnu 
se již nadšeně vrhly do vaření dle předem 
zadaného tématu. Musím naše šesťáky a 

šesťačky opravdu pochválit. Na hodinu 
si přinesou vlastní recept i suroviny, prá-
ci si mezi sebou rozdělí a pracují velmi 
zodpovědně, takže výsledky jsou nejen 
moc chutné, ale lahodí i pohledu. Ačko-
liv jsem si původně myslela, že budou 
děti často potřebovat moji radu nebo 
pomoc, jsem velmi příjemně překvape-
na, protože děti znají různé kuchařské 
„vychytávky“ a do svých receptů zařazu-
jí i cizokrajné a v české kuchyni nepříliš 
známé suroviny. Před každou hodinou 
se proto těším, s jakými nápady přijdou 
a jak se se zadaným tématem vypořádají. 
Chtěla bych proto za sebe i své žáky a žá-
kyně poděkovat všem, kteří nám vaření 
umožnili. Vedení školy, které mělo od-
vahu našim kuchařským experimentům 
otevřít školní kuchyňku, rodičům, kteří 
děti vybaví potřebnými surovinami nebo 
poradí s receptem, panu školníkovi, řeší-
címu veškeré závady, které se v naší cvič-
né kuchyňce vyskytnou, i paní uklízečce, 
která nám pomáhá udržovat kuchyňku 
čistou.
Děkujeme také všem, kteří nám naše 
dobrůtky pochválili a dodali nám tak od-
vahu k dalším kuchařským experimen-
tům. M. Malá

Projekt erasmus +
Pod dvou letech opět škola získala grant 
pro projekt s názvem „Language to learn 
and live“ v programu Erasmus+ part-
nerství škol.
Projekt je určený pro žáky 4., 5. a 6. 
ročníků, pro učitele jazyků a učitele vy-
braných předmětů (zeměpis, dějepis, 
přírodopis, hudební a výtvarná výchova, 
informační technologie). Celý projekt 

byl zahájen v září 2019 a ukončen bude 
v srpnu 2021. 
Předmětem projektu je vzájemná spolu-
práce mezi partnerskými školami, která 
zahrnuje setkávání a komunikaci žáků a 
učitelů v reálném i online prostředí, plně-
ní společných úkolů, tvorba prezentací 
na téma zeměpisu a historie své země, 
příprava jazykových lekcí na vybrané 
téma z oblasti životního prostředí, před-
stavení škol a jejich užší specializace vý-
uky (např. hudební, nebo dramatická).
Cílem projektu je tvorba plánu a strate-
gie výuky cizích jazyků na škole s vyu-
žitím inovativních metod (Contant and 
Language Integrated Learning, CLIL), 
výměna zkušeností v oblasti jazykového 
a bilingvního vzdělávání, zvýšení mo-
tivace a sebevědomí žáků a učitelů při 
osvojování si a výuce cizích jazyků, zdo-
konalení jazykových schopností a po-
sílení sebedůvěry žáků při přechodu na 
druhý stupeň školního vzdělávání. Vzdě-
lávací aktivity jsou spojené s výměnným 
pobytem žáků a učitelů partnerských 
škol. K těmto vzdělávacím aktivitám bu-
dou žáci vybíráni na základě jejich aktiv-
ního přístupu k projektovým aktivitám a 
na základě krátké motivační eseje o tom, 
proč by se chtěli vzdělávací výměnné ak-
tivity účastnit. Písemný souhlas rodičů je 
nezbytným předpokladem k účasti žáků 
na zahraniční aktivitě. Mezi zahraniční 
partnery patří: GO! Atheneum da Vinci 
Campus, Ronse, Belgie (koordinátor 
projektu); CPR CAMPINA DE TARI-
FA, Španělsko; PANEVEZIO VILTIES 
PROGIMNAZIJA, Litva.

Margita de Heij Kolářová
– koordinátorka projektu

co je nového v ZŠ bezručova
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ZáKlADNí ŠKOlA u ŘíČANSKéHO leSA

eNGliSH clUb 2019-2020
V letošním roce jsme ve EC přivítali 91 dětí. Pro třeťáčky 
jsme nově otevřeli úroveň Starters (úroveň A1) a zájem nás 
překvapil, přihlásilo se 26 dětí. V úrovni Movers (úroveň A1) 
je zapsáno 17 žáků, v kurzu Flyers (úroveň A2) 14 žáků. Žáci 
druhého stupně chodí do úrovní KET (úroveň A2), kde je 
19 žáků, PET (úroveň B1) má 12 žáků a FCE (úroveň B2) 
3 žáky. Vyučujícími jsou Frederick Weiglhofer, Renata Ve-
gricht, Markéta McFadyen, Jana Uríková a Zuzana Pokorná. 
Všem žákům přejeme, ať je učení baví a připraví je na úspěš-
né složení cambridge zkoušek.

Zuzana Pokorná

KlUb ZVíDAVéHO ŽáKA – 1. POlOleTí
KZŽ si již našel své pevné místo 
v programu žáků. Ti se těší na své 
oblíbené opakující se akce a se zá-
jmem očekávají, co pro ně učitelé 
připraví nového. V říjnu proběhly 
již dvě akce, a to „Matematika a 

Klementinum“, kdy zájemci s p. uč. Páleníkem navštívili 
budovu Klementina, prošli její části a dozěděli se o její his-
torii a propojení přírodních věd s touto institucí. Další akcí 
byla návštěva Národního divadla – divadelního zpracování 
některých Erbenových balad ze sbírky „Kytice“. V rámci to-
hoto programu žáci podnikli prohlídku budovy ND zvenku, 
kde hledali detaily, které zdobí budovu a také zevnitř, kde 
se seznámili s nádhernými malbami a povídali si o jejich 
autorech. Před představením se žáci setkali s osobou, která 
představení připravovala. V prvním pololetí nás čekají další 
zajímavé akce: v listopadu je to pozorování hvězdné oblohy, 
putování za dinosaury. V rámci oslav 30 let od pádu komu-
nismu jsme do školy pozvali p. Šipocha, fotografa, který 
dokumentoval dění na Národní třídě a p. Korbelíka, překla-
datele a signatáře Charty 77. Ten nám bude vyprávět o tom, 
jak se žilo „za komančů“. V prosinci přivítáme p. Vosmíka, 
který se zabývá výrobou samurajských mečů, poví nám 
něco o filozofii samurajů a jejich historii. V lednu nás čeká 
povídání o geologických lokalitách a zkusíme si neobvyklé 
výtvarné techniky. 

Zuzana Pokorná

ŠAblONy ii

V následujících dvou školních letech bude škola čerpat finanč-
ní prostředky z Evropských strukturálních a investičních fon-
dů (ESIF) z výzvy MŠMT, Operační program Výzkum, vývoj 
a vzdělávání (OP VVV). Ve škole působí školní asistent, který 
pomáhá jednak pedagogům, jednak žákům a rodinám, aby 
byl žák ve škole úspěšný; školní speciální pedagog poskytuje 

intervence; školní kariérový poradce pomáhá žákům a rodi-
čům s výběrem sekundárního vzdělávání. Třicet hodin u nás 
bude pobývat koučka, která radí vyučujícím podpořených 
žáků, jak s žáky pracovat. Další aktivitou je zapojení odbor-
níka z praxe do výuky v ZŠ, kde spolupracujeme s rodilým 
mluvčím a říčanským muzeem. Pro žáky bude znovu otevřen 
čtenářský klub pod vedením p. uč. Beranové. Pro pedagogy 
bude v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 
nabídnut kurz k inkluzi a ICT. Ve školní družině budou probí-
hat projektové dny, klub a žáci budou v rámci družiny využívat 
notebooky, jejichž nákup je součástí projektu.

Zuzana Pokorná

ŽáKOVSKé ZASTUPiTelSTVO
TemATicKý DeN – DeN ČeSKé STáTNOSTi
Také letos si během te-
matických a projekto-
vých dnů připomínáme 
významné události, které 
formovaly náš národ. 
V září jsme se věnovali sv. 
Václavovi a jeho odkazu. 
Od malování a povídání 
si o svatováclavské ko-
runě, čtení a analýzy svatováclavské legendy, kreslení komiksu, 
zpěvu a překladu písně Good king Wenceslas, poslechu Svato-
václavského chorálu, dramatizace pověsti o sv. Václavovi, prací 
se středověkým textem, iluminací a iniciálami, vysvětlení vlivu 
církve na legendu, exkurzu na Václavské náměstí k soše sv. Vác-
lava a dalších patronů naší země k porovnání nových poznatků 
k osobě sv. Václava. Děkujeme všem zapojeným učitelům za 
přípravu tematického dne. 

Zuzana Pokorná

Zleva: Petr Burda (9. A), Adam hladík 
(9. A), hugo Bernard (6. A), matyáš 
maňas (6. A), tomáš Bečvář (9. B)
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nou a Janou, které pro nás po celou dobu připravovaly pro-
gram. Řekly nám, že naše dva dny se budou jmenovat „Akce 
T“. Když jsme si odložili batohy, dostali jsme barevné ná-
ramky s čipem – prý kdybychom chtěli utéct, nebo se ztratili, 
že si nás najdou. Na úvod nám pustily video o české přírodě, 
krajině, pohořích… Pak jsme si šli vybalit a podívat se, kde 
budeme přespávat. Hned poté jsme začali hrát hry venku, ale 
rychle to uteklo a byl čas na oběd. 
Po jídle jsme měli hodinu polední klid a pak celé odpoledne 
program pokračoval. Hráli jsme hodně her ve skupinkách – 
třeba scrabble, pantomimu, ocásky, uzly, převlékli jsme se za 
kosmonauty, nejvíc nás ale bavilo focení, podle kterého jsme 
si pak měli vytvořit vlastní příběh a prezentaci. Ve skupinách 
jsme se často střídali, abychom se co nejvíc mezi sebou se-
známili a museli spolupracovat. Těšili jsme se na večer, kdy 
jsme si u táboráku opékali buřty.
Program pokračoval i druhý den dopoledne, po obědě jsme 
si pustili film a povídali si o tom, jak si ničíme přírodu a naši 
planetu a co s tím. Pak jsme se rozloučili s lektorkami a na-
psali svá přání a vzkazy spolužákům. Prý si je budeme moci 
znovu přečíst přesně za rok…
Když adaptační kurz skončil, bylo nám všem trochu smut-
no, akce se nám moc líbila. Byl to nejlepší adaptační kurz na 
světě!

Žákyně 6. A a 6. B

Němčina zábavně
I v letošním školním roce chceme zpestřit našim žákům 
výuku němčiny, aby se tento jazyk učili s chutí a neměli 
zábrany jej v praxi používat. Na začátku září k nám pro-
to do sedmých tříd opět zavítal lektor z česko – němec-
kého koordinačního centra Tandem Plzeň. Během dvou 
hodin plných her, pohybu, aktivního používání němčiny 
a určitě i díky milému a vtipnému přístupu lektora Flo-
riana Förstra děti velmi rychle odhodily své počáteční 
obavy z nového cizího jazyka. Věříme, že získaly i moti-
vaci a chuť se jej učit.  
Blíže poznat Německo, jeho kulturu a každodenní život 
budou mít žáci 8. ročníků, a to díky chystanému výměn-
nému pobytu s vybranou školou z partnerského města 
Borken. V dubnu 2020 u nás uvítáme skupinu 15 žáků 
s jejich učiteli z Maria-Sibylla-Merian Realschule Wese-
ke, kteří budou týden pobývat v rodinách našich žáků a 
poznávat společně Říčany, Prahu a další vybraná místa 
v Čechách. Na podzim 2020 zavítají naopak naši žáci na 
sedm dní do Borkenu. Doufáme, že tento výměnný po-
byt sklidí obdobný úspěch a bude stejně kulturně i jazy-
kově přínosný, jako právě skončená výměnná akce naší 
školy se školou v Moskvě. 

Náš pobyt v Moskvě 
Letošní podzimní pobyt v Rusku byl pro nás velký zážitek. 
Nejen kvůli tomu, že jsme viděli krásná místa v Moskvě, ale 
hlavně díky přátelům, u kterých jsme bydleli, trávili veškerý 
náš volný čas a mohli tak poznat život v ruské rodině. Všich-
ni se chovali mile, obětavě a pohostinně, z naší návštěvy 
měli radost.
Poznali jsme spoustu zajímavých míst a historických pa-
mátek. Navštívili jsme také místní základní školu. Moskvu 
jsme viděli i z ptačí perspektivy z televizní věže a z vyhlídky 
na mrakodrapu. Fascinovala nás různorodost architektury 
a množství lidí ve městě. Líbily se nám stanice metra, pro-
tože některé z nich silně připomínají interiéry zámeckých 
pokojů.  Nadchl nás slavný ruský balet. S našimi ruskými 
kamarády jsme navštívili  Moskvárium – akvárium, které je 
obrovské a chovají tu i delfíny a kosatky.
Návštěva Moskvy byla nezapomenutelná! Pokud budeme 
mít někdy možnost, určitě tam vyrazíme znovu.

Účastníci výměnného pobytu  - žáci devátého ročník

Adaptační kurz 6. ročníků  
v říčanské Hájovně
Na začátku října jsme po týdnu vždy každá třída samostatně 
prožili dvoudenní adaptační kurz v říčanské Hájovně. Na 
místo jsme šli pěšky, vybaveni batohy a spacáky na přespání. 
V Hájovně nás čekalo seznámení se dvěma lektorkami – Ja-
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Poznávací a jazykový zájezd do Španělska
Ve dnech 28. 9. až 6. 10. jsme se my, studenti vyšších ročníků 
Gymnázia Říčany a část profesorského sboru, zúčastnili po-
znávacího zájezdu do Španělska. 
Po dvacetihodinové cestě autobusem jsme dorazili do turis-
tického městečka Calella na pobřeží Costa Brava, kde jsme se 
ubytovali v hotelu a vydali se prozkoumat okolí, ochutnat míst-
ní speciality a navštívit pláž. 
V následujících dnech jsme podnikali výlety do okolních sí-
del. Navštívili jsme městečko Figueres se slavným muzeem 
Salvadora Dalího, malebnou vesničku Cadaques a nedalekou 
tradiční lisovnu olivového oleje, město Girona a samozřejmě 
Barcelonu. Barcelonu jsme navštívili dokonce dvakrát, a tak 
jsme měli možnost poznat mnoho jejích pamětihodností. Od 
světoznámých Gaudího staveb (Casa Batlló, La Pedrera, Park 
Guell a Sagrada Familia), přes historickou gotickou část, až ke 
slavnému fotbalovému stadionu Camp Nou. Na závěr jsme zde 
pak zhlédli večerní představení světelných fontán. 
Jednalo se zároveň o jazykový kurz, a tak ti z nás, kteří studují 
španělštinu, strávili tři dopoledne ve španělské jazykové škole, 
kde si vyzkoušeli komunikaci s rodilými mluvčími, a také absol-
vovali interaktivní program na španělské farmě. 
Návrat do českého chladného říjnového počasí nebyl zrovna 
příjemný, ale alespoň nás mohou hřát vzpomínky na krásně 
strávený týden.

Klára Němcová, Anna Ruszová, sexta 

beseda s Jiřím Drahošem

Profesor Jiří Drahoš, bývalý předseda Akademie věd České 
republiky a nynější senátor, je od své prezidentské kandidatury 
v roce 2018 výraznou osobností české politiky. V rámci své ve-
řejné činnosti se věnuje mimo jiné návštěvám středních škol, na 
kterých diskutuje s tamějšími studenty a profesory o nejrůzněj-
ších tématech, jako jsou školství, migrace, exekuce, ekologie, 
ale i dezinformace. I naše škola měla tu čest v pátek 11. října 
tohoto vzácného hosta spolu se dvěma jeho kolegy ze spolku 
Společně pro Česko přivítat.
Před samotnou besedou na gymnáziu probíhaly velké přípra-
vy. Vše muselo být perfektní; z řad studentů byli vybráni dva 

Také tento školní rok budeme využívat získaný kontakt 
ze studijního pobytu v rámci programu Erasmus + se 
základní školou v polském Leborku. Prostřednictvím 

skypu a videohovoru si osmáci vyzkouší, jak už zvlád-
nou představit sebe a svou rodinu v němčině svým 
vrstevníkům v Polsku. Deváťáci se zase v rámci tématu 
Meine Stadt (Moje město) seznámí s Leborkem díky 
materiálům, které pro nás zpracovali v němčině polští 
žáci. Plánujeme také další společné jazykové aktivity, 
při nichž se budou polští a naši žáci vzájemně německy 
seznamovat se zvyky či pokrmy dané země a se životem 
svých vrstevníků v sousední zemi. 
Těšíme se také, že tento školní rok u nás opět při-
vítáme v rámci projektu Europa macht Schule! vy-
sokoškolské studenty z německy mluvících zemí, 
kteří během svého studijního pobytu v ČR sezna-
mují žáky českých škol s kulturou svých zemí. 

Zuzana Havlíková, vyučující NJ 
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SOŠS Říčany s.r.o. – takřka rodinná 
gastronomická škola 
Mezi říčanské ško-
ly již osmým rokem 

neodmyslitelně patří Střední odborná 
škola stravování Říčany s.r.o. S jejími 
žáky můžete potkat nejen na cestě 
vedoucí do Jiráskovy ulice číslo 1519, 
ale během jejich praktického výcviku 
také v mnoha restauracích, jídelnách, 
cukrárnách, řeznických firmách a pi-
vovarech jak ve městě a jeho okolí, tak 
i v řadě vzdálených míst. 
Naše škola patří k menším zaříze-
ním rodinného typu. Žáci a učitelé se 

vzájemně dobře znají. Výuka probíhá 
v přívětivém, klidném a bezpečném 
prostředí, takže se nesetkáváme s pro-
jevy násilí či šikany. 
V denním i v dálkovém studiu vyu-
čujeme učební obory kuchař, číšník, 
cukrář, řezník a pivovarník. Absolven-
ti učebních oborů pak mají možnost 
pokračovat v denním nástavbovém 
studiu s maturitou Technologie po-
travin. Naši žáci se pravidelně účastní 
různých odborných gastronomických 
akcí a soutěží, kde pravidelně dosa-

hují vynikajících výsledků. Absolventi 
SOŠS Říčany nacházejí uplatnění i ve 
velmi prestižních podnicích.
Několikrát za rok se ve škole koná Den 
otevřených dveří. Nejbližší bude v úterý 
12. listopadu 2019 od 14.00 hod., kdy se 
k nám můžete přijít podívat.
Další příležitost budete mít 10. 12. 
2019, 7. 1. 2020, 4. 2. 2020.
Další informace naleznete na 
www.sosricany.cz   

Evelina Wernerová, 
ředitelka školy  

odvážlivci, kteří celou debatu povedou, ostatní studenti se za-
bývali přípravou podkladů a otázek... 
Kolem páteční desáté hodiny napětí vyvrcholilo. Studenti dvou 
posledních ročníků vyššího gymnázia se začali pomalu přesou-
vat do auly, kam se za chvíli dostavil i samotný host doprová-
zený paní ředitelkou a písní Gaudeamus igitur, kterou zazpíval 
školní sbor. Po krátkém úvodu se již moderátoři zhostili své role 
a beseda mohla začít.
Na otázky moderátorů a publika odpovídal profesor Drahoš 
ochotně a s vtipem, čímž si dokázal udržet pozornost všech 
posluchačů. Každý z nás si z dvouhodinového posezení v aule 
odnesl mnoho nových poznatků - jak o životě samotného hosta 
(o jeho studiu, vědecké kariéře, patentech...), tak o aktuálních 
problémech, jimiž se spolek Společně pro Česko zabývá.
Tímto bychom chtěli jménem studentů Gymnázia Říčany po-
děkovat profesoru Drahošovi a jeho týmu za návštěvu.
Foto – Beseda J.Drahoš    L. Píryová a N. D. Najdenova, oktáva

Středočeské kolo ekologické  
olympiády ve Vlašimi

Ekologická olympiáda je proti většině vědomostních soutěží 
nesrovnatelně zábavnější a troufám si říct, že i výrazně pří-
nosnější. Hlavním rozdílem je, že na ekoolympiádě nesoutěží 
každý sám za sebe, ale za svůj tříčlenný školní tým. Navíc za-
dané úlohy nejsou jen teoretické. Kromě klasické poznávačky 
a vědomostního testu musí soutěžící splnit ještě dvě praktické 
úlohy, jejichž výsledek bude reálně přínosný pro ekosystém 
v okolí města Vlašim, kde se Středočeské kolo ekoolympiády 
každoročně koná. Ústředním motivem letošního kola byla 
„Kvalita vody, půdy a ovzduší v lidských sídlech“.
První den po příjezdu a prezenci započala hned první úloha. Ta 
zahrnovala výzkumy různých lokací ve městě, rozbor a proká-
zání ekologických problémů na určených místech a vypraco-
vání prezentace i s navrhovaným řešením těchto problémů. 

Jednalo se o průzkum Vendo parku – obchodního centra ve 
Vlašimi, kde jsme navrhovaly opatření pro zamezení prašnos-
ti, eliminaci teplotních extrémů nebo zabránění eroze půdy 
z okolních polí.  Výsledky náš tým prezentoval až po obědě 
a poznávačce, ve které jsme poznávaly 120 botanických, geolo-
gických a zoologických exponátů, a poté jsme ještě prokazova-
ly znalosti ve 120 otázkách vědomostního testu. Po večeři jsme 
se účastnily společného programu. Letos jím byla exkurze do 
Vodního domu u vodní nádrže Švihov v ekologicky významné 
lokalitě Želivka. Později večer následovala volná zábava, při níž 
jsme měly možnost lépe poznat ostatní účastníky soutěže.
Druhý den ráno nastal čas pro druhou úlohu, ve které jsme 
měly vytvořit stromo-keřový remíz u obce Jeníkov u Čechtic, 
který bude zmírňovat dopady eroze, zadržovat vodu na pozem-
ku a bude podporovat biodiverzitu v lokalitě.  Pak už následo-
valo vyhlášení výsledků. Náš tým se letos umístil na 5. místě. 
Gymnázium Říčany reprezentovaly Štepánka Slámová (V6), 
Kateřina Polducká (V7) a Marie Šebková (V7) v doprovodu 
paní profesorky Dagmar Řehákové.
Ekolympiáda je rozhodně zážitek, jaký byste od vědomostní 
olympiády nečekali. Naučíte se víc věcí, než byste mysleli, 
poznáte nové lidi a přátele a knižní odměny jsou to nejmenší, 
co si odtud odvezete.

      M. Šebková, septima 
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Partnerství s musikskole Albertslund navázáno
V polovině září jsme byly, společně 
s kolegyní Martinou Dvořákovou 
z Twinning Říčany, vyslány do 
partnerského města Albertslund, 
abychom navázaly spolupráci 
s místními školami. Martina se 
zajímala především o spoluprá-
ci ve výuce německého jazyka 
mezi základními školami a mně 
připadla milá povinnost navázat 
kontakt s vedením hudební školy 
Musikskole v  Albertslundu. S pa-
nem ředitelem školy Ulrikem Skat 
Sørensenem a zástupcem školy 
Mortenem Praëm jsme si vzájem-
ně představili své umělecké aktivi-

ty a pak jsme si prohlédli celou školu. Musím konstatovat, že 
se stále máme co učit a kam směřovat. Škola na první pohled 
vypadá celkem nenápadně, ale je perfektně vybavená. Výuka 
probíhá v dostatečně velkých třídách, nechybí ani prostory pro 
pedagogy a technické zázemí. Orchestry zkouší ve velkém sále, 
skvěle jsou vybaveny i třídy pro výuku teoretických předmětů. 
Myslím si, že chloubou školy je 
nahrávací studio. Dostala jsem 
možnost poslechnout si zkouš-
ku symfonického orchestru. 
Bylo mi velice milé, že orchestr 
nacvičuje 8. symfonii Antonína 
Dvořáka a dirigent orchestru je 
houslista, který studoval v Praze 
na HAMU. Svět je prostě malý.
S panem ředitelem jsme se 
shodli na tom, že vzájemná spo-
lupráce bude pro nás velmi pří-
nosná a že obě školy jsou na spo-
lupráci připraveny.  Primárně je 
velký zájem o spolupráci mezi 

symfonickými orchestry, přemýšlíme i o vzájemné výměně pe-
dagogů, uvažujeme i o spolupráci v jazzové sekci. V současné 
době jsme ve fázi hledání společného termínu a dotací, z kte-
rých bychom mohli využít finanční prostředky, především na 
dopravu. Doufáme, že se první setkání uskuteční už v příštím 
roce 2020.
Děkuji za možnost dánskou hudební školu navštívit, bylo to 
velice inspirativní. 

Iveta Sinkulová, ředitelka ZUŠ Říčany

Zábavný koncert
Milé děti, pokud máte rády písničky, rády zpíváte a líbí se 
vám nějaký hudební nástroj, přijďte se svými rodiči 11. lis-
topadu 2019 v 17.00 nebo v 18.30 do kaple v Olivovně.
Základní umělecká škola Říčany ve spolupráci s Olivovou dět-
skou léčebnou připravila pro všechny děti, které mají zájem o 
hru na hudební nástroje, zábavný koncert.  Na koncertě uslyšíte 
a uvidíte všechny hudební nástroje, které na naší umělecké škole 
vyučujeme a můžete si na některé z nich i zkusit zahrát.  Uvidíte 
a uslyšíte také svoje kamarády, kteří už nástroje umí ovládat a 
umí zahrát lidové písničky či malé nebo větší skladbičky. Přijít 
může úplně každý, kdo chce do výuky lehce nahlédnout a na 
něco zeptat. Koncert ale není určen pouze pro malé děti, vždyť 
do dechového nebo pěveckého oddělení přijímáme i děti, které 
mají první třídu již dávno za sebou.
Těšíme se, že se v Olivovně sejdeme v co největším po-
čtu. Zapište si termín koncertu do svých diářů a přijďte!

Vaše ZUŠ Říčany
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Listopad je období, 
kdy je venku stále 

větší zima a tma, prší, 
fouká, energie ubývá. A do Vánoc ještě 
přece jen daleko. Ale nepropadejte 
chmurám a depresi. Nejlepším bojem s 
tmou a zimou je světlo a teplo. Obojího 
můžete mít dostatek, když přijdete do 
Aquapalace Praha. Tady si můžete 
prodloužit a projasnit den, ohřát se v teplé 
vodě či v saunách, relaxovat ve vířivce, 
nebo si zasportovat ve fitness, když venku 
to už nejde. Listopad tak lépe uteče a již 
brzy začne krásné období adventu…

Vodní svět 
■ 2. – 3. 11. Halloween v Aquapa-
lace Praha – víkend plný tajemství a 
dobrodružství 
■ 9. – 10. 11. Námořnický víkend
■ 17. 11. Meet and Greet s Lollipo-
pz – od 13 do 15 hodin je připraveno 
setkání se známou dívčí skupinou Lol-
lipopz, které bude doplněno hudeb-
ním vystoupením.
■ 24. – 25. 11. – Exotický víkend 
s Exim tours
■ 30. 11. – 1. 12. – První adventní 
víkend v Aquapalace Praha 

sPA 
■ 1.11. – 30.11. 2019 – Peeling Ma-
rine (od značky Thalgo) první mořský 
peeling

sauny 
■ Týden saunování
2-9.11. – hlavním témam je Muziko-
terapie

fitness
■ Navštivte Fitness v Aquapalace 
Praha – jediné fitness se Saunovým 
světem

 Více informací na www.aquapalace.cz

Aquapalace v listopaduin
ze

rc
e

Největší

v Aquapalace Praha

NejvětšíNejvětší
Saunový 
svět 

• 14 prohříváren • fi nské sauny • římské lázně
• venkovní část se srubovou baňou • ochlazovací bazénky vířivky 

• relaxační zóny s lehátky • muzikoterapie • privátní SPA 
 saunové ceremoniály • dětská sauna 

panoramatická sauna

aquapalace.cz

Oblíbený ceremoniál:

BAVORSKÁ 
KRČMA 

až

20 
saunových 
ceremoniálů 

za den

AQP_SAunovy_svet_PR_105x148.indd   1 17.10.19   13:33
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l Zajímejte se o článek 20 z Programu 
rozvoje venkova, který MAS nově za-
hrnuje do své strategie. Na Říčansku 
se to jmenuje  Fiche 7- Malé projekty 

na podporu rozvoje a kvality života na Říčansku. Pod-
pora bude zaměřena na zázemí pro mateřské a základní 
školy, veřejné prostranství v obcích, kulturní a spolko-
vou činnost. Projekty škol a školek musí být zahrnuty ve 
strategickém dokumentu místních akčních plánů (MAP). 
Povinnou přílohou pro každý předkládaný projekt bude 
prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/pro-
gramem rozvoje obce a schválení příslušným zastupi-
telstvem. Spoluúčast je 20 %. Podrobnosti budou včas 
zveřejněny na stránkách MAS a v místních periodikách. 
Příjem projektů bude začátkem příštího roku. Ve hře je 6 
mil. Kč, předpokládáme max. výši na projekt 400 tis. Kč. 

l Z Programu rozvoje venkova zároveň začátkem roku 
vyhlásíme také příjem projektů v rámci Fiche 1 – Investi-
ce do zemědělských podniků, kde uvolníme do regionu 
1,6 mil. Kč na projekty pro místní zemědělce. Zavolejte, 
napište, ozvěte se včas. 
l Z alokace IROP vyhlašujeme ještě letos poslední dvě 
výzvy, zaměřené na územní plánování obcí a podporu v 
oblasti sociálního podnikání. Nezbylo zde již moc peněz, 
ale věříme, že dotační peníze najdou v regionu žadatele. 
Příjem projektů na sociální podnikání bude zahájen od 1. 
11. 2019 do do 31. 12. 2019. Výzva na územní rozvoj je 
v procesu schvalování. Ministerstvo pro místní rozvoj se 
chystá upravit pravidla pro vyhlašování a termíny regis-
trace projektů obou výzev budou prodlouženy, žadatelé 
budou mít na podání dost času, ale zatím není změna 
výzvy oficiální. V souvislosti s projekty na územní pláno-
vání, územní studie a regulační plány byly obeslány obce 
v území jednoduchým dotazníkem, pro představu, kolik 
projektů se do výzvy přihlásí. Je možné, že se uvolní 8 mil. 
kč z jiné výzvy a tyto finance použijeme právě na podporu 
projektů pro územní rozvoj.
SEMINÁŘ PRO OBCE NA PODÁNÍ PROJEKTŮ NA 
ÚZEMNÍ PLÁNY, ZMĚNY ÚZEMNÍCH PLÁNŮ, 
ÚZEMNÍ STUDIE A REGULAČNÍ PLÁNY SE KONÁ 

V PONDĚLÍ 4. 11. 2019 OD 10 HODIN V ZASEDACÍ 
MÍSTNOSTI MAS. SEMINÁŘ ORGANIZUJE MAS ŘÍ-
ČANSKO ZA PŘÍTOMNOSTI ZÁSTUPCŮ CENTRA 
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ.
l Podzimní kolo o značku Zápraží originální produkt® 
je za námi. Certifikační komise prodloužila držení značky 
šesti řemeslníkům a výrobcům z regionu Říčanska a Dol-
nobřežanska. Na podrobnosti o těchto výjimečných řeme-
slnících se můžete podívat přímo na stránkách Asociace 
regionálních značek, z. s. http://www.regionalni-znacky.
cz/mapa-regionu 
l Slavnostní předání certifikátů značky Zápraží origi-
nální produkt® proběhne na Festivalu vína v neděli 3. 
listopadu 2019 v Říčanech na Masarykově náměstí. Jste 
srdečně zváni, těšíme se na vás.
l Už jste se podívali na náš vytvořený Katalog sociálních 
služeb? WWW.SOCIALNI.RICANSKO.EU. Podpo-
rujeme komunitní způsob řešení založený na spolupráci 
odborníků i široké veřejnosti.
l Ve středu 16. října proběhlo již šestnácté setkání 
starostů území MAS Říčansko pod pracovním názvem 
„Snídaně starostů“ v kapli Olivovy dětské léčebny. Kan-
celář MAS seznámila zástupce obcí s novými možnostmi, 
které se rýsují pro další programové období 2021-2027. 
Na programu bylo seznámení s příklady dobré praxe so-
ciální práce na obcích formou prezentace Marty Vackové 
(RUAH). Děkujeme všem zástupcům obcí za účast a pří-
jemnou atmosféru..
  Pavlína Šantorová Filková

Střípky z mASky
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Nástup do nového zaměstnání (resp. přijetí nového 
zaměstnance) je zásadním rozhodnutím pro obě dvě 
strany tohoto procesu. Zaměstnanec je z titulu pra-
covní smlouvy určitě chráněn například v tom, že je 
dopředu seznámen se základními a měřitelnými pa-
rametry (např. pracovní pozice, mzda, místo výkonu 
práce, pracovní doba, dovolená).  Co ale dopředu ne-
lze garantovat, je například atmosféra na pracovišti, 
vztahy mezi zaměstnanci navzájem i mezi zaměst-
nanci a vedením. A naopak, zaměstnavatel má velmi 
omezené možnosti, jak před nástupem zaměstnance 
ověřit jeho povahu, to jak zapadne do týmu, jak bude 
přijímat a spoluvytvářet firemní kulturu. Proto je zde 
institut zkušební doby (dále v textu už jen ZD), který 
oběma stranám umožňuje velmi pružně a „bezsankč-
ně“ ukončit pracovní vztah v případě, kdy jedna ze 
stran dojde ke zjištění, že „takto už dále nechce pokra-
čovat“. ZD je definována v Zákoníku práce, zmíním 
zde ta nejzákladnější pravidla:  ZD musí být sjednána 
písemně, a to nejpozději v den, který je sjednán jako 
den nástupu do práce. Pozdější sjednání by bylo ne-
platné. Maximální délka je obecně tři měsíce, u ve-
doucích pracovníků šest měsíců. Může být i kratší. U 
pracovního poměru sjednaného na dobu určitou ZD 

nesmí přesáhnout ½ trvání tohoto pracovního pomě-
ru (příklad: smlouva je sjednána na tři měsíce, pak 
ZD nesmí být delší než 1,5 měsíce). Pokud dojde ke 
změně pracovního zařazení zaměstnance (pracovní 
smlouva trvá, ale pracovník je např. povýšen na ve-
doucí místo), nesmí se na toto nové pracovní zařazení 
sjednávat ZD. Sjednaná ZD se nepřerušuje, v případě 
celodenní dovolené nebo nemoci připadající na ZD se 
ale automaticky prodlužuje právě o dobu, po kterou 
tyto překážky v práci trvaly. Nejpozději v poslední den 
sjednané ZD může kterákoliv ze stran pracovní poměr 
ukončit, a to i bez udání důvodu. Ukončení musí být 
provedeno písemně. Jediné omezení platí pro zaměst-
navatele, který nesmí ukončit pracovní poměr v prv-
ních 14 dnech trvání pracovní neschopnosti, když by 
tato doba spadala do ZD (zaměstnavatel vyplácí ná-
hradu mzdy a platu). Zaměstnanec ale toto právo má 
zachováno – běží-li mu sjednaná ZD a on je v pracov-
ní neschopnosti, může svůj pracovní poměr ukončit. 
Sjednání ZD je právo, ne povinnost. 
V případě jakýchkoliv dotazů můžete kontaktovat RA-
DIUS Říčany s.r.o., kde se vám rádi budeme věnovat.

Ing. Věra Tauberová, tel. 728 832 303,
vera.tauberova@radiusricany.cz

RADIUS Øíèany s.r.o.

danì, finance
ekonomické poradenství

zpracování úèetnictví

Edvarda Beneše 467, 251 01 Øíèany www.radiusricany.cz

ÚČeTNí A DAňOVá POrADNA PrO PODNiKATele

TémA NA liSTOPAD:  
ZKUŠebNí DObA SJeDNANá V PrAcOVNí SmlOUVĚ

rADiUS ŘíČANy PŘeDSTAVUJe SVé ZáKAZNíKy 
V dnešním čísle bych vám v této 
rubrice ráda představila Mgr. 
Lenku Chalupníčkovou, ad-
vokátku, která provozuje svou 
soukromou praxi v našem regi-
onu. Jejím sídlem jsou Velké Po-
povice, ale její služby poptávají 
klienti z celého středočeského 
kraje, i z Prahy. Její odborný 
záběr je široký, zahrnuje právo 
občanské, obchodní, insolvenč-
ní, rodinné i pracovní. Proto i 
portfolio jejích klientů je rozma-
nité – jsou to korporace, malé 
společnosti, drobní živnostníci, 
startupy i soukromé osoby. Těm 
všem Mgr. Chalupníčková po-
máhá řešit jejich problémy a za-
dání. Mezi nejčastěji poptávané 
úkony u ní patří např. zakládání 

a likvidace korporací a spolků, 
zvýšení a snížení základního 
kapitálu, převod obchodních 
podílů, smluvní dokumentace, 
valné hromady, smlouvy o vý-
konu funkce, změny stanov a 
společenských smluv,  obchod-
ní smlouvy, smlouvy se  zákaz-
níky/dodavateli, všeobecné 
obchodní podmínky, vymáhání 
pohledávek, oddlužení, exe-
kuce, kupní smlouvy, nájemní 
smlouvy, smlouvy o dílo, vzta-
hy se zaměstnanci, pracovní 
smlouvy, dPP, dPČ, rozvázání 
pracovního poměru, rozvody, 
péče o nezletilé děti, výživné, 
sousedské spory, či ochrana 
osobnosti. Jako uznávaný od-
borník v oblasti práva Mgr. 

Chalupníčková vede i odborné 
semináře a školení (ať už pra-
videlné či jednorázové), vždy 
na téma zvolené jejími klienty. 
S kvalitou a úrovní její práce 
mám konkrétní osobní zkuše-
nost a musím zde napsat, že 
jsem byla opravdu velmi spoko-
jena  - paní magistra reagovala 
vždy velmi rychle a operativně, 
neomezovala se jen na klasic-
kou vymezenou pracovní dobu, 
v daném problému se vždy zo-
rientovala rychle a dokázala se 
soustředit na podstatné souvis-
losti.  za sebe jako firmu i ob-
čana mohu její služby jen vřele 
a s čistým svědomím doporučit.
  
 Vaše Věra Tauberová   
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Josef Šárka, účastník listopadu 1939/1989

Právník Josef Šárka zažil jako pří-
mý účastník dění v listopadu 1939 
i 1989. Příběh někdejšího studenta 
a pak dlouholetého bojovníka za svo-
bodu, účastníka druhého a třetího 
odboje a signatáře Charty 77, přibli-
žuje jeho dcera Šárka Šárková, dnes 
obyvatelka Říčan.       
Už od začátku roku 1989 se účastnil 
protirežimních demonstrací.  Během 
lednového Palachova týdne, pěti dní 
protestů na Václavském náměstí, při 
jakési strkanici upadl a jeden z mnoha 
přítomných policistů mu řekl: „Dědeč-
ku, pojďte, vy jste se do toho zaplet´…“ 
On opáčil: „Ale já jsem se do toho neza-
plet´. Já jsem u toho byl už v devětatři-
cátým!“ Věrný myšlenkám tehdejšího 
studentského hnutí sehrál o deset mě-
síců později klíčovou roli při shromáž-
dění studentů na pražském Albertově.   

Vztah k půdě
Život Josefa Šárky je svázán s českoslo-
venskými dějinami. Narodil se 6. srpna 
1918 na Českomoravské vrchovině 
v Nové Vsi u Kamenice nad Lipou do 
zemědělské rodiny. Vztah k půdě pro něj 
byl po celý život důležitý. Studoval na 
gymnáziu v Jindřichově Hradci. A i když 
zde studenti měli teoreticky zakázáno 
vstupovat do politických stran, všichni 
diskutovali a politikou se zabývali. Josef 
Šárka se stal členem a později předním 
představitelem dorostu Agrárníků, před 
válkou naší největší strany. V té době 
založil poetický časopis Jeřáby. Mnozí 
z těch, kteří se kolem jeho vydávání shro-
máždili, se setkali během demonstrací na 
podzim 1939 a pak v Sachsenhausenu. 
Byli v kontaktu a navzájem se podporo-
vali i v poválečné době a později.  

Studenti za první republiky 
a v letech válečných
Šárkova dcera tuto etapu přibližuje: 
„Je pro nás těžko představitelné, do 
jaké míry byli tito mladí lidé politicky 
uvědomělí. Jak diskutovali, jak přemýš-
leli o tom, jak má republika vypadat… 
Vyrůstali totiž ve svobodném liberál-
ním prostředí státu, který tehdy patřil 
k desítce nejrozvinutějších zemí.“ Po 
maturitě začal Josef Šárka studovat na 
Karlově univerzitě medicínu, později 
však – i kvůli prohlubujícímu se zájmu 
o historii – přešel na práva. Patřil mezi 
přátele a spolužáky Jana Opletala, kte-
rý byl zabit nacisty na podzim 1939. 
Opletal zahynul na následky zranění 

z demonstrace, která se konala v den 
výročí vzniku Československa 28. říj-
na. Iniciovali ji mladí lidé z řad studen-
stva, jejichž krédem bylo Nebát se. Jeho 
smrt se stala symbolem odporu proti 
nacistické okupaci. Druhá z protina-
cistických demonstrací se konala 15. 
listopadu, v den Opletalova pohřbu, 
a účastnily se jí na tisíce studentů. Jo-
sef Šárka vyprávěl své dceři zajímavý 
detail: Jan Opletal před demonstrací 
vyzýval studenty, aby nejedli, protože 
když budou postřelení do břicha, tak 
mají s lačným žaludkem větší šanci 
přežít. On sám na průstřel břicha ze-
mřel… Šárka Šárková připomíná, že 
demonstrace 15. 11., organizovaná 
především z Hlávkovy koleje, byla nej-
větší demonstrací v Hitlerem okupo-
vané zemi. Dala celému světu najevo, 
že se ze strany nacistického Německa 
jedná o agresi. Následovalo uzavření 
všech českých univerzit a kolejí, 1200 
studentů Němci odtáhli do vězení 
v Ruzyni, odtud do Drážďan a pak do 
koncentračního tábora Oranienburg-
-Sachsenhausen. Devět studentů 
a funkcionářů studentských organi-
zací bylo 17. 11. 1939 popraveno. Na 
památku této události byl 17. listopad 
vyhlášen Mezinárodní unií studentů 
Mezinárodním dnem studenstva. 

V koncentračním táboře
Josef Šárka se na dva a čtvrt roku ocitl 
v Sachsenhausenu – studenti nebyli 
vězni určení přímo k likvidaci, proto 
se mnoho z nich vrátilo. Od rodičů do-
stávali balíčky (za přísných podmínek 
týkajících se jejich váhy a obsahu) a to 
drželo „nad vodou“ je, ale i ostatní vězně, 
se kterými se dělili. Měli mezi sebou přá-
telský, lidský vztah. I díky tomu přežili.  
A Šárka Šárková zmiňuje také víru, kte-
rou si člověk v tak extrémních situacích 
prohloubí: „Otec ve svých vzpomínkách 
popisuje, že studenti do určité míry změni-
li atmosféru koncentráku i pro jiné vězně, 
nejen tím, že jim občas něco podstrčili. Šlo 
o vzájemnou podporu a humanitu. Přišli 
tam například též coby Schutzhäftlinge 

Ze vzpomínek Josefa Šárky 
na účastníky demonstrací 
v roce 1939   
Jejich příkladem se inspirovali stu-
denti před Pražským jarem v době 
prvomájových demonstrací a při de-
monstracích proti sovětské okupaci 
v roce 1968. Hlávkovi kolejáci položi-
li na hrob Jana Opletala věnec se stu-
hou „Nezapomeneme na Tebe“. His-
torická skupina vězňů 17. listopadu 
1939 položila k rakvi Jana Palacha 
věnce se stuhou „Nezapomeneme“. 
Nezapomněli a byli na Albertově dne 
17. 11. 1989 a na Vyšehradě. Bez 17. 
11. 1939 by nebylo 17. 11. 1989. 

Držitel Československého válečného kříže 1939 se studenty dne 17. listopadu 1989. Josef šárka 
podporoval v ten den studenty v cestě na vyšehrad. Jeho obavy, že cestou na václavské náměstí 
bude policie připravená k zásahu, se naplnily
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(rukojmí na převýchovu) polští profesoři, 
když Hitler likvidoval krakovskou univer-
zitu, ale i v nepředstavitelně zuboženém 
stavu sovětští zajatci.“  –  Oproti většině 
přeživších, kteří se po propuštění zaha-
lili do mlčení, dokázal pan doktor Šárka 
o pobytu v koncentračním táboře psát 
velmi konkrétně a popsat nejen hrůzy,  
kterým byli vězní vystaveni, ale i světlé 
momenty, které internovaní studen-
ti zažívali díky soudržnosti, humoru 
a uměleckému projevu, který ani v kon-
centráku nechyběl. 

Proti oběma totalitám 
Po návratu v roce 1942 jako mnozí další 
vstoupil do odboje. Podle Šárkova popisu 
byl odboj rozmanitý, byli do něj zapojeni 
sokolové, katoličtí a evangeličtí duchov-
ní, šlechta, úředníci, dráhy, kam se přes 
úředníky dostali čeští středoškoláci… 
Národ nebyl slepý a chtěl dostupnými 
způsoby bojovat proti okupantům. Jo-
sef Šárka nastoupil tam, kam ho odboj 
zařadil – k cenové kontrole, kde šlo o to 
chránit české obchodníky, aby je němec-
ká kontrola nezlikvidovala. Na konci 
války bojoval krátce jako partyzán, poté 
pracoval jako úředník a při zaměstná-
ní dokončil studia. To už měl po svatbě 
s Vlastou Novákovou a na světě byla pr-
vorozená dcera Vlasta. Rodina se usadila 
v Praze. Hned po válce bylo jasné, že boj 

pokračuje – tentokrát proti komunismu, 
který začal ovládat zemi. Jeho druhoro-
zená dcera Šárka říká, že v následujících 
desetiletích balancoval na hranici vězení. 
Ztrácel a střídal zaměstnání (chvíli byl 
doktorem práv, později docentem eko-
nomie, aby pak získal aprobaci topiče, 
což bylo pro předchozí režim příznačné).  
Práci ale vždy znovu našel i díky podpoře 
přátel z dob internace.

Šedesátá léta 
V době bourání Stalinova kultu začal 
v druhé polovině padesátých let vyučo-
vat na Vysoké škole ekonomické, kde 
se podílel na založení sekce veřejného 
stravování a cestovního ruchu; napsal 
řadu vědeckých publikací o veřejném 
stravování a o družstevnictví. Šárka 
Šárková upřesňuje: „Kooperativní pří-
stup ke státnímu hospodářství (ve šlé-
pějích zakladatele agrárnického hnutí 
Švehly) pak přednášel od roku 1961 
na nově založené Univerzitě 17. listo-
padu studentům z rozvojových zemí. 
V příkrém rozporu s režimním zadáním 
je ve francouzštině varoval před nedo-
statky kolektivizovaného a centrálně 
řízeného zemědělství.“  U studentů 
podporoval kritické myšlení, aby se po 
návratu do vlasti vyvarovali obdobných 
ekonomických slepých uliček. 
Na jaře 1966 se Šárka Šárková zapoji-
la do studentské demonstrace a spolu 
s dalšími účastníky byla na Karlově 
mostě zatčena a vězněna v Ruzyni 
(stejně jako její otec před lety). Šla ten-
krát vpředu s československou vlajkou 
v ruce a ve stejné situaci se ocitl i její 
tatínek v listopadu 1989 na Alberto-

vě. „Takže my jsme si to předávali,“ 
komentuje dnes. V roce 1968 Josef 
Šárka aktivně protestoval proti vpádu 
vojsk Varšavské smlouvy a musel pak 
opustit své místo na VŠE. Univerzita 
17. listopadu byla v důsledku bojkotu 
původního režimního zadání na začát-
ku normalizace v roce 1971 uzavřena. 
Protože si Josef Šárka nesl zdravotní 
následky ještě z dob věznění za války, 
mohl v té době odejít do invalidního 
důchodu. 

Sametová revoluce
Na studentskou demonstraci v listopa-
du 1989 se dlouho připravoval.  Dceři, 
která žila od roku 1968 v emigraci, 
v zahraničí se vdala a začala se věno-
vat psychoterapeutické praxi, vzkázal: 
Kdyby se se mnou něco stalo, nebuď 
smutná. „A tak mi bylo jasné, že si něco 
připravuje. A také, že to bude na toto da-
tum.“ – Na Albertově, kde se v pátek 17. 
listopadu 1989 při příležitosti 50. výročí 
listopadových událostí 1939 mladí lidé 
shromáždili, k nim promluvil jako první 
z řečníků.  Ve správný čas na správném 
místě měla slova spolužáka Jana Ople-
tala váhu. Šárka Šárková vysvětluje: 
„Studentské hnutí má u nás dlouhou his-
torii a je to veliká šance… Studenti jsou 
do určité míry svobodnější, protože jsou 
mladí, nebojí se budoucnosti. Potřebují 
ale starší generaci, která jim řekne něco 
tak jednoduchého: Jděte do toho!“ Josef 
Šárka v ten den, podpořen vrstevníky, 
své poslání splnil. Jak víme, kola česko-
slovenských dějin se v ten den roztočila 
a už nešla zastavit. Statečnému muži se 
sice už nepodařilo vstoupit do politiky 
(přál si znovu založit agrární stranu), 
ale v aktivitě nepolevoval. Po sametové 
revoluci pracoval mj. v Českém svazu 
bojovníků za svobodu, jako člen před-
sednictva Sdružení Českého národního 
povstání, jeden z vedoucích členů Sdru-
žení politických vězňů a pozůstalých 
a jako jednatel historické skupiny 17. 
11. 1939. Zemřel 20. května 2008. Jeho 
památku připomene publikace výňatku 
z jeho pamětí pod titulem Studentské 
hnutí odporu. Vychází v těchto dnech 
v nakladatelství Karolinum. 

Renata Skalošová, Muzeum Říčany 

Článek vznikl i díky podkladům, které 
Šárka Šárková shromáždila pro vydání 
knihy vzpomínek Josefa Šárky.  

Text projevu, který pronesl 
Josef Šárka na Albertově 
17. 11. 1989   
Mladí přátelé, studenti. Dovolte, 
abych zahájil vaši manifestaci jako 
bývalý přítel Jana Opletala a bývalý 
vězeň koncentračního tábora Sach-
senhausen. Jan Opletal byl čestný 
člověk a takoví jsme byli i my, vězni 
17. listopadu 1939. Byli jsme vězně-
ni za nacismu. Mnozí z nás byli věz-
něni po roce 1948 a četní šikanováni 
po roce 1969, kdy naše skupina byla 
rozpuštěna. V koncentračním táboře 
jsme přijali heslo, že naše společnost 
musí být svobodná i demokratická a 
sociálně spravedlivá. Řiďte se jím. 
Měli jsme i heslo: Cestou nenásilí 
podle velkých učitelů morálky: So-
krates, Kristus, Gándhí. Řiďte se 
jím. Ale měli jsme i heslo „Tvrdě do 
tvrdého“. Mladí přátelé, nebojte se. 
Jděte do toho. 

Josef šárka jako student Univerzity karlovy. od 
roku 1938/1939 studoval medicínu, později 
přestoupil na práva   
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Blíží se Památka zesnulých čili Dušič-
ky. Navštěvujeme hroby nejen svých 
zemřelých členů rodiny, ale i známých, 
sousedů a dávných předků. Hřbitovy 
jsou obležené auty a květinářství pras-
kají ve švech. Je velmi důležité připo-
mínat si naše zemřelé. Zapálit svíčku 
a zavzpomínat. Seznámit děti se jmény 
na náhrobku. Kdo tam leží, jaký byl, 
co uměl, co dokázal…. Je to příležitost 
k předání vzpomínek, k vyprávění, k se-
tkání.
Při studiích v Hradci Králové jsem se 
setkala s místní dušičkovou tradicí. 
Z kolejí Univerzity Karlovy jsme viděli 
na kostelíček s hřbitovem na kopci za 
městem. V podvečer Dušiček studenti 
nakoupili svíčky a rozsvěceli opuštěné 
a zanedbané hroby. Bylo nádherné dívat 
se při odchodu na rozzářený hřbitov.
S úctou k hrobům zemřelých je spojena 
také úcta k právě zemřelému člověku. 
Pohřeb byl odedávna slavností, stejně 

jako křest či sňatek. Sedlák či chalup-
ník často předával grunt svému synovi 
s tím, že vypraví „funus“ otci i matce. 
Rozloučení v kostele či krematoriu je 
velmi přínosné pro pozůstalé i přá-
tele. Poděkovat otci, matce, babičce, 
dědovi za život, za výchovu, vzdělání, 
postavený dům, za moudrost a zkuše-
nosti, za lásku, za dobrého souseda… 
Pohřeb je zároveň příležitostí k setkání 
s příbuznými či lidmi, které jsme dávno 
neviděli. Obřad s oblíbenými písněmi 
oplakávaného člověka umožní blízkým 
i vzdáleným vnitřní rozloučení se ze-
mřelým, v nitru tu můžeme odevzdat 
vše, co jsme za jeho života nestihli říci, 
požádat jej o odpuštění za nějakou 
křivdu; je to velmi zdravé i pro psychi-
ku pozůstalých, děti nevyjímaje. Náhle 
zmizelá babička je pro dítě větší trau-
ma, než něžné pochopení přechodu 
duše babičky do jiných sfér.
Vraťme se k tradičním zvykům a ob-

řadům. Při odchodu známé osobnosti 
chodíme zapalovat svíčky, roníme slzy, 
sledujeme pohřeb celebrity a vlastní 
rodinné příslušníky často necháváme 
„odejít v tichosti“.
Andrea Klapálková, okrašlovací spolek

Dne 5. října 2019 proběhlo v Tuchlo-
vicích v okrese Kladno slavnostní od-
halení nové pamětní desky, věnované 
obětem holocaustu z řad místních oby-
vatel. Deska je umístěna u domu č.p. 

408 v Karlovarské ulici. Právě z tohoto 
domu odjely dne 22. 2. 1942 na cestu 
bez návratu transportem Y z Kladna do 
Terezína dvě tuchlovické rodiny. Jed-
nou z nich byla rodina MUDr. Bedři-
cha Mandelíka, který se k nám přistě-
hoval v roce 1927 a působil zde jako 
první stálý lékař. V roce 1935 se oženil 
s paní Hanou Beckovou z Říčan. Je to 
právě ta Hana Becková, dcera Bertolda 
Becka, kterou jste hledali v souvislosti 
s odhalením Kamenů zmizelých pro 
rodinu Beckovu u domu s věžičkou na 
rohu Masarykova náměstí a Lázeňské 
ulice. Mandelíkovi byli v Tuchlovicích 
oblíbenou a váženou rodinou. V roce 
1936 se jim narodila dcera Miluška 
a o rok později syn Milan Karel. Proto-
že i pan doktor byl židovského původu, 
dopadla na celou rodinu povinnost 
k nástupu do kladenského transportu. 
Během našeho pátrání po osudu zdej-
ších židovských rodin se nám podařilo 
zjistit, že Bedřich Mandelík byl v Tere-
zíně vedoucím lékařem jedné z nemoc-
nic. Rodina následovala jeho osud a zů-
stala v Terezíně až do října 1944, kdy 

byl pan Mandelík spolu s řadou dalších 
terezínských lékařů zařazen do tzv. 
likvidačních transportů směřujících 
do koncentračního a vyhlazovacího 
tábora Osvětim Březinka. Na základě 
dochovaného svědectví víme, že prošel 
selekcí, pak se však jeho stopa ztrácí. 
Paní Mandelíková spolu s dětmi odjela 
hned následujícím transportem. Matky 
s dětmi mladšími patnácti let, což byly 
i naše tuchlovické děti, byly ihned po 
selekci poslány do plynových komor.  
U příležitosti smutného výročí 75 let 
od největší hromadné vraždy tuchlovic-
kých obyvatel byla po odhalení pamětní 
desky připravena v obřadní síni obecní-
ho úřadu výstava Deset hvězd pro Tuch-
lovice. Šlo zároveň o poctu výjimečnému 
člověku a lékaři Bedřichu Mandelíkovi. 
K vidění zde byly mj. předměty zapůj-
čené z pozůstalosti rodiny Mandelíkovy 
včetně originální židovské hvězdy, před-
měty ze synagogy v Novém Strašecí, 
kronika obce Tuchlovice a další doku-
menty z archivů a sbírek celé řady insti-
tucí. Za přispění k výstavě obec Tuchlo-
vice velmi děkuje také Muzeu Říčany, 
jež nám poskytlo panel s informacemi 
o rodině Beckových. 

Veronika Zelenková,  
výbor rozvoje obce Tuchlovice 

Úcta k zemřelým

Na Kladensku si lidé připomněli také  
Hanu mandelíkovou beckovou z Říčan 

Pamětní deska v tuchlovicích 
připomíná oběti holocaustu – 
také rodinu lékaře Bedřicha 
mandelíka, který se oženil 
s hanou Beckovou z Říčan Fo
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VzPOMíNKA
l dne 14. listopadu 2019 uplyne rok od úmrtí naší 
milované Magdy Brožíkové (Lehovcové). Vzpomíná 
sestra dana s rodinou, dcera Magda s rodinou, Jarda, 
Jana.
děkujeme všem, kteří se k naší vzpomínce připojí.

l dne 5. listopadu 2019 uplyne 20 let od úmrtí pana 
Pavla Schifflera. Vzpomíná manželka Jarka

reAliTNí POrADNA
ing. Jana 
Karlachová
REMAX Alfa
Realitní makléřka  
pro Říčany a okolí

Chcete také poradit při 
prodeji, koupi nebo pro-
nájmu nemovitosti? Po-
šlete mi svůj dotaz k pro-
blému, který řešíte. 

OTÁZKA: obrý den, potřeboval bych prodat byt, na který 
jsem si vzal před 6 roky hypotéku. Jak bych měl postupo-
vat? Děkuji  Milan B.

ODPOVĚď: Prodej i koupě nemovitosti zatížené hypoté-
kou stávajícího majitele jsou zcela běžné. Zástavní právo 
k nemovitosti není překážkou prodeje ani koupě nemovi-
tosti, naopak v dnešní době takové obchody běžně probí-
hají. Tuto skutečnost je však nutné zohlednit ve smluvních 
dokumentech. Před podpisem kupní smlouvy a smlouvy o 
úschově se musí prodávající a kupující dohodnout na tom, 
jakým způsobem se zástavní právo vypořádá. Nejčastěji se 

zástavní právo na nemovitosti řeší předčasným splacením 
daného úvěru z kupní ceny nemovitosti a následným výma-
zem zástavního práva z katastru nemovitostí. Celý proces 
prodeje může trvat asi o 1-2 měsíce déle než v případě pro-
deje nemovitosti bez hypotéky. V tomto případě doporučuji 
obrátit se na realitní kancelář, která zajistí správný postup, 
aby prodej, splacení hypotéky i výmaz zástavního práva 
z katastru proběhl bez komplikací

OTÁZKA: Dobrý den, chci se zeptat, jak mám postupovat, 
když si chci nechat vyměřit svůj díl pozemku (zahrady -1/4 
celku). Se spoluvlastníky, jsou tři, jsem se již domluvil a ne-
mají námitky. Děkuji  Karel H. 

ODPOVĚď: Dobý den, požádejte stavební úřad o sou-
hlas s dělením pozemku, nechte si od geodeta pozemek 
zaměřit a zhotovit geometrický plán a pozemek rozděl-
te. Poté nechte zapsat na katastru nemovitostí. Hlavně 
myslete na to, ať mají všechny nově vzniklé pozemky 
přístupovou cestu.

Vaše dotazy k realitní problematice můžete posílat na 
e-mail: jana.karlacho-
va@re-max.cz 
nebo přes webový  
formulář zde: 
www.janakarlachova.
cz/realitni-poradna
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28. říjen
Jako každým rokem i letos se rozezněly zvony v chrámu 
sv. Petra a Pavla v Říčanech 28. října ve 21:00 hodin, aby 
vzdaly úctu obětem první světové války. Zvon padlých 
- Matka trpící, ulitý v Roveretu ze zbraní, které zůstaly 
v italské krajině, se každý večer ve 21 hodin v Roveretu 
rozezní k poctě padlých vojáků.  Říčany se k roveretské 
výzvě připojily v roce 2001. Ke zvonění se připojily i Velké 
Popovice. Tradice pokračuje.

17. listopad 1989 - 17. listopad 2019 
Říčany patří do Měst Paměti národa, a proto se letos zvo-
ny v chrámu sv. Petra a Pavla rozezní 17. listopadu v 17 
hodin a 11 minut k oslavě 30. výročí sametové revoluce. 
Nezapomeneme!
 Miloslava Pangrácová

Zvonění 2019

l Poděkování Stanislavu rathouskému za dlouholeté 
vedení samoobsluhy na růžku a pak malého 
obchůdku  v ulici 17. listopadu. V tomto krámku se 
každý, kdo šel kolem, zastavil. Teď tu bohužel chybí.
Pane inženýre, přejeme vám hodně úspěchů ve 
vašem novém zaměstnání a děkujeme.

říčanští obyvatelé

l Velké poděkování nálezkyni mé peněženky a 
následné doručení majitelem skvělé cukrárny 
v radošovicích, p. Štěpánkovi.

H. Masopustová

l rádi bychom poděkovali firmě, která dělá a stará 
se o květinovou výsadbu ve městě.

za seniory Krešlová J.

l V Olivově ulici se našla ledvinka a na Masarykově 
náměstí před Infocentrem klíč. Kdo tyto věci 
postrádá, zastavte se prosím pro ně v Infocentru.
 Irena Rejnková

Poděkování

Ztráty a nálezy
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V minulém roce se stala vlastně ve-
lice hezká věc – reakce na projekt 
Diakonie ČCE Krabice od bot byla 
obrovská. Sběrná místa (rozhodně 
to centrální ve sboru ČCE v Nu-
slích) praskala ve švech. Odvrá-
cená strana toho je, že bylo velice 
obtížné najít odbyt pro všechny 
dárky. Ne, to skutečně neznamená, 
že by dětí, které potřebují pomoci, 
nebylo víc, než se vybralo krabic 
s dárky. Ale prostě a jednoduše – 
my o nich nevíme. Ukazuje se, že 
anonymní pomoc se zaměřením na 
konkrétního člověka má své limity. 
Mám radost, že na tuto situaci v Di-
akonii zareagovali. A to dvojím způ-
sobem. Ten první způsob je pro nás 
všechny – Krabice od bot on-line. 
Zatím mám pouze informace, které 

můžete najít i na webových strán-
kách Diakonie (www.krabiceodbot.
cz/krabiceonline/). Čekám ještě na 
další informace, ale i ty, které nalez-
nete na webových stránkách, jsou 
velice zajímavé a můžeme tak s dět-
mi vybírat konkrétní místo pomoci. 
Kdo chce přece jen předat hmata-
telný dárek, který by s dětmi doma 
zabalil, může použít rezervaci 
dárku (www.krabiceodbot.cz/o-
-projektu/aktualne/letosni-novin-
ka-povinna-rezervace-darku-na-
-webu/). Praktická příklad: „Paní 
Anna chce darovat dárek v Brně. 
Najde si nejbližší sběrné místo a 
zjistí, že ještě potřebuje dárky pro 
kluky 10 - 12 let. Dárek si rezervuje 
a na mail jí přijdou tipy, co do kra-
bice zabalit a info o sběrném místě. 

Krabici připraví a odevzdá, až bude 
mít cestu kolem.“
Nově tu budou i nové informace 
pro firmy a školy: „Prosíme školy, 
firmy a další nadšené dárce, aby po-
čkali do zveřejnění mapy sběrných 
míst a počtů potřebných dárků a ne-
připravovali velké množství dárků 
předem. Mapu zveřejníme začát-
kem listopadu. Pro školy chystáme 
speciální podporu a možnosti šité 
jim na míru - všechno info najdete 
na připravovaném novém webu.“ 
Promyslete si tedy, jakou for-
mu chcete zvolit. Případné další 
podrobnosti budou k nalezení na 
webových stránkách Diakonie 
ČCE nebo našeho sboru (www.
uhrineves.evangnet.cz/).

Jiří Ort

Akce Krabice od bot má za cíl potěšit 
děti z chudších rodin v České repub-
lice. Radost těmto dětem udělají zase 
děti, jimž dospělí pomohou připravit 
jejich krabici od bot. Tu společně na-
plní dětskými dárky k Vánocům.
Již počtvrté jsme vytvořili sběrné místo 
přímo v Říčanech:
Účetnictví Horáček s.r.o., 
Bezručova 410/31

Termín sběru: po 25. 11. - pá 6. 12. 
2019 (9 - 18 h; vždy po tel. dohodě)

Seznam dětí k obdarování naleznete 
od 4. 11. 2019 v rezervačním systé-
mu na www.krabiceodbot.cz (sběrné 
místo Říčany) a zároveň na www.
ucetnictvi-horacek.cz/krabice/
Po registraci dárku vám přijdou 
mailem tipy, co do krabice zabalit. 

Vytvořte jeden či dva fantastické 
dárky, které rozzáří dětské oči.

Loni jsme díky vám rozdali přes 200 
dárků. Předali jsme je spolku Klubu 
cesta, Home-Start (podporujícímu ro-
diny ohrožené závažnou sociální situa-
cí), Klubu Zvonice z Českého Brodu a 
Poděbrad, Statku Vlčkovice a OSPOD. 
Ve spolupráci pokračujeme i letos. 

Eva Horáčková Jungmannová 

Krabice od bot letos jinak
Mezi námi
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Mezi námi

Názory

mistr krásných slov
V posledním Kurýru ve svém článku pan starosta Kořen 
hovořil velmi působivě o klimatických změnách. V té sou-
vislosti mimo jiné uvedl známou věc, že klesá druhová roz-
manitost živočichů, zejména ptactva a hmyzu.
Také zmínil, že se považuje za člověka, který má blízko k 
vědě a přírodě, a sám osobně si myslí, že lidstvo si podře-
zává větev. No, nic proti tomu, jsou to všechno krásná a 
vznešená slova, ve kterých je pan Kořen mistr
nad mistry.
Jenom zapomněl napsat, že sám svým malým dílem k 
tomu řezání větve přispívá, když svým starostenským 

vlivem prosazuje konání technoparty uprostřed lesa. Co 
tomu říká zvěř tam žijící, ptactvo tam hnízdící a hmyz tam 
také se vyskytující,  jej nepochybně nezneklidňuje. Ani hoj-
ný automobilový provoz v té končině jej evidentně nevzru-
šuje, naopak jej tím množstvím výjimek ze zákazu vjezdu 
(ve většině zcela zbytečných a neoprávněných) podporuje, 
nemluvě o tom, že tam si k fotbaláku každý jezdí podle li-
bosti, zákaz nezákaz. Veškerými těmito aktivitami jsou to-
tiž zcela anulovány základní atributy lesa, klid a ticho.
Snad zbývá jenom dodat, že takové lidi, jako je pan staros-
ta Kořen, obvykle označujeme výrazem mluvka.

Václav Macinauer

„Opáčko“
Minule jsme si ujasnili, že Ladův kraj je 
devatenáctiletý dobrovolný svazek 24 
obcí Prahy – východ, podporující nejen 
turistiku, údržbu stezek, ale i rozvoj obcí 
a života v nich. A kdo konkrétně ve svaz-
ku pracuje? 
Ve svazku pracuje a rozhoduje 24 sta-
rostů. Ti ze svých řad vybrali a pověřili 
pět členů do rady. Radními svazku La-
dova kraje jsou: Vladimír Kořen, před-
seda svazku, starosta obce Říčany, Pavel 
Čermák, místopředseda svazku, starosta 
obce Kamenice, Václava Zímová, sta-
rostka obce Velké Popovice a Rudolf Se-
manský, starosta obce Mukařov. Ti byli 
loni v prosinci nově zvoleni na další čtyři 
roky a pravidelně se scházejí nad mnoha 
úkoly. 

Pokračujeme i začínáme znova
Je tu pak i tým lidí, kteří tzv. řídí agendu, 
vedou projekty, koordinují setkání apod. 
A tady došlo v průběhu letošního léta ke 
změně. Přestěhovala se, a proto odešla, 
dlouholetá pracovnice svazku Jana 
Kolorosová, která měla na kole projeté 
všechny stezky a znala téměř každý kout. 
Právem jí patří velký dík! Její práce se 
v říjnu nově ujala Pavlína Jurtíková 
z obce Lensedly, milovnice cyklistiky a 
turistiky s odbornou kvalifikací. V týmu 
nadále zůstává Marek Buday, který po-

máhá svazku a obcím 
s veřejnými zakáz-
kami. Komunikaci s 
veřejností, propagaci 
svazkových akcí i 
projektů má už rok 

v kompetenci Hana Bolcková z Velkých 
Popovic, čímž výčet celého týmu končí. 
Věříme, že dobře navážeme na práci 
minulého týmu, těšíme se i na vaše pod-
něty, které jsou pro nás důležité, a děku-
jeme za ně. 
Na webových stránkách (www.laduv-
-kraj.cz), které budou od příštího roku 
nové, naleznete už nyní aktuální kalen-
dář akcí z celého mikroregionu, stejně 
tak na našem Faceboku či Instagramu. 
Na webu si můžete otevřít svazkový ob-
časník Ladovník, kde je mnoho fotogra-
fií z našich akcí. Tak ať je nám v Ladově 
kraji dobře!  

Autor: Hanka Bolcková, specialista, 
Ladův kraj, Dobrovolný svazek obcí

Svazek ladův kraj jsou lidé

MiKROReGiON

LADŮV KRAJ
Fotosoutěž „Čtyři roční ob-
dobí v krajině Josefa lady“ 

se blíží do finále!
Máte poslední příležitost nám do Vánoc 
poslat své snímky, ať už krajiny či různé 

detaily, tematicky se vážící k obcím Ladova 
kraje.

Černé voděrady, Čestlice, hrusice, kaliště, ka-
menice, klokočná, kostelec u křížků, kunice, 
louňovice, mirošovice, mnichovice, mukařov, 
nupaky, ondřejov, Říčany, Senohraby, Struha-
řov, Světice, Svojetice, tehov, tehovec, velké 

Popovice, všestary, Zvánovice.
Pošlete jednu až čtyři fota, do každé katego-

rie vždy jen jednu!
Kategorie fotografií: Ladovské jaro, Ladovské 

léto, Ladovský podzim, Ladovská zima.

vybrány budou tři nejlepší snímky, čímž vznik-
ne kolekce 12 obrázků pro kalendář. Náhledy 
fotografií prosím posílejte do 24. prosince 

2019 na adresu akce.laduv-kraj@laduv-kraj.
cz s uvedením kategorie, popisem místa, obce 
či lokality a kontaktem. o snímky ve větší veli-
kosti a  kvalitě pro tisk vás požádáme adresně. 

Děkujeme a focení zdar!
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ze sportu

Nejen Fuego cup 2019 – soutěž v tanečním sportu, ale celý 
podzim tančíme naplno
V minulém čísle jsme si trochu vysvětlili, jak 

taneční páry získávají body a postupují do vyšších tříd. Teď si 
řekneme něco o tanečních soutěžích.
Taneční soutěže probíhají v podstatě každý víkend po celý 
školní rok/taneční sezónu. Konají se téměř v každém větším 
městě po celé České republice, někdy i víckrát do roka. Třeba 
náš klub v Říčanech pořádá ročně dvě taneční soutěže – pod-
zimní Fuego Cup a jarní Říčanský pohár. V rámci každé sou-
těže bývá vypsáno více věkových kategorii i výkonnostních 
tříd. Pro letošní Fuego Cup bylo pořadateli (což je vždy taneční 
svaz ČSTS a obvykle místní taneční klub) vypsáno 22 různých 
soutěží ve čtyřech výkonnostních třídách, ve čtyřech věkových 
kategoriích a samozřejmě ve standardu a v latině.
Soutěže v tanečním sportu jsou vždy celorepublikové a otevře-
né i pro páry z okolních zemí. Do Říčan velmi pravidelně jezdí 
páry ze Slovenska a Polska a nejinak tomu bylo i na letošním 
Fuego Cupu.
Jaké umístění si vytančily domácí páry najdete pod článkem, 
jelikož uzávěrka Kurýru byla před naší soutěží. Ale můžeme 
prozradit, že domácí klub měl na svém kontě 32 startů. 
Všechny páry se již od začátku školního roku pilně připravo-
valy na vystoupení před domácím publikem. V září za námi na 
minisoustředění přijeli tradiční externí trenéři – Jan Kliment a 
Petra Kostovčíková, v říjnu pak poprvé jejich svěřenci a něko-
likanásobní vicemistři republiky Václav Masaryk (také tančil 
ve StarDance) se svou partnerkou Klárou Chovančíkovou. 
Nutno podotknout, že jako domácí trenéři tanečního klubu v 
Hodoníně byli překvapeni dobrou úrovní našich párů a jejich 
množstvím. Určitě zde nebyli naposledy.
Fuego Cup nebyla ale jediná soutěž, kde poslední dobou naše 
páry soutěžily. Zdůrazněme alespoň pár výsledků. V Plané nad 
Lužnicí Filip a Joannka vytančili bronz v B-LAT  a Fanda s Kač-

kou stříbro v Jun 2 D-LAT. Filip s Betty, tančící posledních pár 
soutěží v E-LAT, brali zlatou v Příbrami a stříbro v Praze. V Ústí 
nad Labem si Fuego dalo double v E-LAT, nejvýše byl Honza 
s Verčou a druhý pak Filip S Betty. Další zlatou z Ústí přivezl 
Tom a Fanny, tančící Jun 2 B-LAT. A mohli bychom pokračo-
vat, další výsledky najdete na naší Fb stránce.
Z další činnosti pak zmiňme třeba všechny rozběhnuté kur-
zy pro veřejnost. Až na pár odpoledních kurzů jsou všechny 
zcela naplněné. To nám také dělá radost a věříme, že z nových 
kurzistů časem vyrostou nové soutěžní páry všech věkových 
kategorií.
 Vaše Fuego
PS: Na domácí soutěži Fuego Cup, která proběhla 20. 10., měl 
domácí klub celkem 35 startů, z toho naše páry zvládly promě-
nit devět startů v cenné kovy. V juniorských kategoriích zavále-
li Fanda s Kačkou, když v JUN II E STT vytančili 2. místo, dále 
Míša s Šárkou v JUN II E LAT 2. místo a Maty s Kájou v JUN 
II C LAT 3. místo. Pro mládež pak dopadla nejlépe kategorie 
Mládež E LAT, kterou s přehledem vyhráli Filip s Betty a slaví 
tak postup do vyšší třídy D. Na třetí místo se probojovali Luka 
s Aničkou. Další první místo přidali Filip s Klárkou v kategorii 
dospělí C STT a Filip (potřetí, ale opět jiný) s Marťou v kate-
gorii D LAT. Druhá místa v dospělých kategoriích vytančili 
ještě Honza s Verčou v E LAT a Filip s Joi v té nejvyšší - B LAT. 
Děkujeme všem párům za naprosto vzornou reprezentaci a 
gratulujeme.

Úvodní zápasy
Florbalová se-
zóna se opět 
naplno rozjela 
a po letní pří-

pravě začaly zápasy pro 12 přihláše-
ných družstev FBC Draci Říčany. 
Družstva elévů mají za sebou po dvou 
turnajích a oběma týmům se již poda-
řilo jednou turnaj vyhrát.
Bílý tým mladších žáků po skvělém 
týmovém výkonu postoupil hned na 
prvním turnaji do 2. výkonnostního 
koše. Modrý tým zase předvedl bo-
jovné výkony a pro oba týmy platí po-
chvala za práci při trénincích, kterou 
zužitkovávají při zápasech. 
Bílý tým starších žáků si drží po 
malém zaváhání svou pozici ve 2. 
výkonnostním koši. Pro modrý tým 

nezačala sezóna ideálně, ale věříme, 
že se úsilí na trénincích brzy zúročí.
Tým dorostenců, od této sezóny 
hrající 1. dorosteneckou ligu, zatím 
neprohrál. Má ze čtyř odehraných 
zápasů 10 bodů a aktuálně se pohy-
buje na 6. místě průběžné tabulky. 
Junioři jsou po dvou výhrách a dvou za-
váháních na 6. místě ve 2. juniorské lize. 
Mužský tým A si z úvodních čtyř zápa-
sů odnáší 6 bodů a jsou průběžně na 4. 
místě PH-SČ ligy. Nový tým mužů B ak-
tuálně vede tabulku PH-SČ třídy mužů.
V listopadu pořádáme několik domá-
cích turnajů, na kterých nás můžete 
podpořit. 
2. 11. dorost A, (1. dorostenecká liga) 
10.00 a 14.30 SH Kostelec nad Černý-
mi lesy

3. 11. mladší žáci (bílý tým) od 
9.00 Městská hala Říčany, Škrou-
pova ul.
17. 11. muži B, SH Kostelec nad Čer-
nými lesy
23. 11. elévové (bílý tým) 8.00 Měst-
ská hala Říčany, Škroupova ul.
24. 11. elévové (modrý tým) 9.00 
Městská hala Říčany, Škroupova ul.
Zveme srdečně všechny příznivce flor-
balu.

Za FBC Draci Jana Tománková
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Když chcete víc než

FITNESS
        KLUB

Když chcete víc než

FITNESS
        KLUB

„Jsme pár, který jde do všeho naplno a slovo
Nejde, pro nás neexistuje. Naše rozhodnutí udělat

něco pro své zdraví a zapracovat na zlepšení kondice 
nás tak přivedlo až do Klubu Park Holiday.

Oslovily nás zdejší široké možností sportovního vyžití,
ale především klidná klubová atmosféra, která je 

protipólem všech masových zařízení.

Jako členové klubu si nyní již přes půl roku užíváme 
špičkově vybavenou fi tness zónu Energym nebo nově 

zrekonstruovaný Clubwell s bazénem a saunami. 
Chystáme se vyzkoušet badminton. V klubu čerpáme 

pozitivní energii, potkáváme se s mnoha příjemnými 
lidmi a je nám zde moc fajn.“

Míša a Jirka, členové klubu od roku 2019

Proč jsme členy klubu

lidmi a je nám zde moc fajn.“lidmi a je nám zde moc fajn.“

Míša a Jirka, členové klubu od roku 2019Míša a Jirka, členové klubu od roku 2019

www.ener-gym.cz

AKCE

PLATÍ DO 30. 11. 20
19

Vyzkoušejte si

MĚSÍC
ZA PŮLKU!

Zaregistrujte se na
www.ener-gym.cz
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 Je pravdou, že v minu-
lých letech docházelo 
v říčanských klubech 

k rušení řady věkových kategorií a k se-
stupu do nižších soutěží. V posledních 
dvou letech nicméně došlo k obratu a 
my si napravujeme pošramocenou re-
putaci. Velmi k tomu přispívají výkony 
mládežnických týmů.
V kategorii mladších přípravek nás re-
prezentovaly tři týmy a herních příleži-
tostí tak bylo pro každého více než dost. 
Kluci a holky našeho B a C týmu neza-
padli a podávali skvělé výkony. V těchto 
kategoriích šly ambice trenérů, rodičů a 
hráčů stranou, podstatná byla soudrž-
nost týmu a radost ze hry. To, že se nám 
výsledkově dařilo, byla třešnička na dor-
tu. Náš A tým U9(2011) se stal Mistrem 
regionu Praha-Východ Jih (2. Football 
Talent Academy, 3. SK Viktorie Sibřina) 
a bude čelit během zimy ještě podstatně 
silnějším soupeřům.
Kategorie starších přípravek nás repre-
zentovala také třemi soutěžními týmy. 
Široká soupiska nám umožnovala vy-
užít všechny hráče v týmu a nebylo po-

třeba povolávat stejné hráče na více sou-
běžných zápasů. Bylo to ale organizačně 
značně náročné a dík patří zejména tre-
nérskému týmu Davida Sojky, Ondry 
Heneše, Vaška Horáčka a Marka Hojné-
ho. Naše B a C týmy našly svoje ideální 
výkonnostní skupiny a bojují vždy o čelo 
tabulek. Náš A tým opět bojuje ve skupi-
ně Elite Praha-Východ Jih. O našem ko-
nečném pořadí zatím není rozhodnuto, 
nicméně již nyní jsme si zajistili jedno ze 
tří postupových míst do jarní části Elite 
Praha-Východ. Tím došlo k naplnění 

našeho hlavního cíle podzimní soutěže. 
Dělá nám radost, že dokážeme porážet 
i zbývající dva silné týmy, tj. Football Ta-
lent Academy a zejména vedoucí Sokol 
Hrusice.
Mladší žáci nás reprezentují dvěma 
týmy. Jsme rádi, že v této kategorii děti 
neodpadají, ale zůstávají, nebo se vrací 
ke sportu. Náš A tým po prvních čtyřech 
výhrách utrpěl dvě prohry. O konečném 
hodnocení podzimu rozhodnou násle-
dující zápasy. Máme sice nejméně obdr-
žených branek, ale dáváme málo gólů. 
Chtěl bych zdůraznit týmového ducha 
a kamarádství kluků našeho A týmu. B 
tým zatím výsledkově zaostává, ale vě-
říme v lepší druhou polovinu sezony. Již 
nyní se připravujeme na založení třetího 
soutěžního týmu mladších žáků od příš-
tí sezony. Pokud se najdou alespoň tři 
šikovné dívky, tak založíme i dívčí tým 
mladších žákyň.
Během podzimu a zimy navštíví celé 
plejáda špičkových českých fotbalových 
mužstev naše fotbalové turnaje Profi. 
Bude to oslava fotbalu. Říčany se vrací 
zpět na vrchol!

Parkourový a freerunový tým APDT Říčany působí v našem 
městě již desátou sezónu a v SKC Ondřejov šestou.
Našim záměrem je, aby děti našly cestu zpět do přírody, kde se 
budou setkávat se svými vrstevníky, svůj volný čas trávit přiro-
zeným pohybem, jakým parkour je. 
Klasické lezení na zídky, přeskakování zábradlí, objevování 
svého vlastního stylu. To vše se děti, ale i „dospěláci“, učí při 
hodinách našich kurzů. 
Dveře mají otevřeny všechny věkové kategorie bez rozdílu. 
Snahou také je všechny motivovat k pohybu, technikám triků 
a především, aby byli sami se sebou a kamarády spokojeni.

Náš tým, APDT Říča-
ny, z. s., nepodléhá a 
do budoucna ani ne-
přemýšlí o tom, stát 
se součástí Federace 
Sportovní gymnastiky 
a stát se závodní a sou-
těžní disciplínou, ale 
chce se plně věnovat 
dětem, mladistvým i 
dospělým, kteří prostě 
chtějí.

Za APDT Říčany, z. s. 
Iva Mračková

 Říčany se postupně vrací zpět na vrchol

Parkour & Freerun pro všechny
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rugby club mountfield Říčany
www.rugbyricany.cz, www.twitter.com/rugbyricany, www.facebook.com/rcricany

mUŽi
Ragbisté Říčan postupují do bojů o 
medaile
Trnitou cestou prošli ragbisté Mount-
fieldu do play-off letošní 1. ligy. Ještě 
před posledním utkáním dlouhodobé 
části soutěže figurovali po třech pro-
hrách v řadě na páté nepostupové pozi-

ci, výhra v Brně (17:28) a prohry kon-
kurentů z Vyškova a Pragy ale nakonec 
pomohly Říčanským k postupu z třetí 
příčky. V semifinále se utkají s Tatrou 
Smíchov a proti stále ještě úřadujícím 
mistrům určitě nebudou bez šancí, 
vždyť z letošních třech vzájemných du-
elů dva vyhráli, jeden skončil nerozhod-
ně. Mountfield bude hodně spoléhat na 
mladého Jihoafričana Tristana Horaka, 
který z pozice útokové spojky v Brně 
dvakrát položil pětku a čtyřikrát přesně 
zacílil kopy na branku po položení.

ŽeNy 
V patnáctkové soutěži samé výhry
Společenství Spatria (ragbistky Spar-
ty, Slavie a Říčan) zatím kraluje nej-
vyšší ženské patnáctkové soutěži, v 
odehraných třech kolech zatím Spatria 

neztratila ani bod. V posledním zápase 
zvítězila na Smíchově 25:7. Ženská 
soutěž, vzhledem k omezeným počtům 
v členských základnách klubů, probíhá 
právě formou společenství. Že to má 
smysl prokazují vynikající výsledky 
ženského národního týmu a obecně 
rostoucí popularita ženského ragby v 
České republice. 

ceNTrUm mláDeŽe
Soustředění juniorského národního 
týmu proběhlo v Říčanech
Herní soustředění svolal do Říčan trenér 
reprezentace do 18 let Karel Šampalík. 
Řada hráčů to na sraz neměla daleko, 
nejlepší juniory v republice má totiž již 
pět let v řadě říčanský Mountfield. Do 
reprezentace bylo nominováno hned 
osm hráčů Říčan. Mladí čeští ragbisté 

odehráli v rámci 
soustředění tři 
utkání, dvakrát 
podlehli Polsku 
a těsně nestačili 
ani na špičkový 
německý výběr 
Frankfurtu.

mláDeŽ
Junioři a kadeti Říčan suverénně 
prochází podzimní částí ligových 
soutěží
Velmi dobrou formu mají mládežnické 
týmy Mountfieldu. Junioři po letních 
prázdninách sehráli tři mistrovská 
utkání a ve všech zvítězili, kadeti mají 
za sebou ještě o jedno utkání navíc a 
drží si taktéž 100% vítěznou bilanci. 
Kadeti Říčan si také připsali skalp 
Frankfurtu, v Německu měsíce nepo-
ražené frankfurtské ragbisty porazili v 
přátelském utkání 47:24.

DĚTi 
I letos se pod taktovkou Říčan chys-
tají zimní turnaje
Také tuto zimu se náš klub postará o 
soutěžní program pro českou ragbyo-

vou komunitu. S myšlenkou zimních 
turnajů pro děti, spojených i se vzdělá-
vacími kurzy České rugbyové unie pro 
rozhodčí a trenéry, přišel v roce 2012 
říčanský trenér a metodik práce s dětmi 
a mládeží Tomáš Kohout. Od té doby je 
tato akce nedílnou součástí programu 
většiny českých i moravských klubů. 
První turnaj této sezóny se uskuteční 16. 
listopadu, šestý závěrečný 21. března.

UDálOSTi 
Oslavili jsme 75 let ragby v Říčanech

Ragby je v 
Ř í č a n e c h 
již od roku 
1944, klub 
se stal 7x 
M i s t r e m 
republiky v 

kategorii mužů, desítky titulů získal v 
oblasti mládeže. Úřadujícím mistrem 
je v kategorii juniorů (popáté za sebou) 
a v kategorii kadetů. Ženy jsou úřadující 
vice-mistryně republiky. Klub je počtem 
registrovaných ragbistů a ragbistek 
druhým největším ragbyovým klubem 
v republice, a to ve městě s pouhými 
šestnácti tisíci obyvateli. To je v kostce 
výsledek práce několika generací říčan-
ských ragbistů. Tradice ragby, která v 
Říčanech vznikla, je vpravdě unikátní. 
Nejen proto klub věnoval oslavy 75 let 
všem, kteří se na jeho vzrůstu podíleli. 
Kdo na stadion Josefa Kohouta v sobotu 
21. září dorazil, viděl krásné mládež-
nické ragby, velkoplošný přenos utkání 
Mistrovství světa Jižní Afrika - Nový 
Zéland, spoustu zajímavých hostů, či 
živé vystoupení jazzové kapely Nadoraz.

Rozvoj ragby dětí a mládeže je podporován dotacemi města Říčany
www.facebook.com/ragbydetiamladezercricany
Sportovní centrum mládeže finančně podporuje Středočeský kraj
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matyáš kohout (s míčem) útočí pod dohledem 
tristana horaka v utkání s Pragou

momentka z utkání juniorů 
ČR-Frankfurt v Říčanech

Do kamer České televize promlu-
vil z oslav i starosta Říčan, pan 
vladimír kořen

ocenění České unie sportu převzali z rukou václava 
kuchty pánové David Frydrych, Pavel Sláma, 
miloslav kohout a Jiří štuksa.

Autové vhazo-
vání v podání 
ragbistek
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Naše děti na mistrovství světa
Říčanští vícemistři ČR byli nomino-
váni šachovým svazem na Mistrov-
ství světa. Vzhledem k popularitě 
šachu ve světě bylo nutné před třemi 
lety rozdělit MS podle věkových ka-
tegorií. Oba naši zástupci měli mož-
nost poznat rozdílné země.
V kategorii dívek do 14 let nás repre-
zentovala Kristýna Otrubová. V ka-
tegorii hrálo 77 hráček a Kristýna 
obsadila 54. místo. Její komentář:
V indickém velkoměstě Mumbai se letos 
konalo mistrovství světa mládeže v šachu 
od 14 do 18 let. Zúčastnilo se ho přes 
1400 šachistů z více než 60 zemí, mezi 
kterými kralovala i Česká republika.
Pořadatelé si dali opravdu záležet. I 
na očích jim bylo vidět, že chtějí, aby se 
nám jejich země zalíbila. Slyšela jsem 
dokonce názor, že to bylo jedno z nej-
lepších MS za posledních, ne-li, 39 let. 
Bydleli jsme v pětihvězdičkovém hote-
lu, jídlo i pití bylo zdarma a k dispozici 
nám byla dokonce i posilovna a bazén. 
O volném dnu jsme měli možnost po-
znat toto město trochu blíže. Výlet 
nám kromě organizátorů nabídl i 
samotný hotel. Prohlédli jsme si tedy 
například slavnou bránu do Indie a 
jiné památky. Myslím, že to byla pro 
všechny velká zkušenost, ať už z hle-
diska šachového či nešachového. Tato 
orientální země má velmi odlišnou 
kulturu a nabídnout toho může vskut-
ku mnoho. 

Hrát s hráči z celého světa byla podob-
ná změna. Člověk neví, co čekat, ELO 
mnohdy nehraje žádnou roli, u Indů 
to platí dvojnásobně. Přípravy na zá-
pas jsme tedy nesměli zanedbat nikdy. 
Před kolem, které začínalo v 15:00, 
na to bylo naštěstí poměrně dost času, 
mnohdy bychom ale ocenili i trochu 
více.
Mimo partie a přípravy jsme se bavili 
s ostatními hráči a měli jsme tak mož-
nost poznat kousek i z mnoha jiných 
koutů světa, což mi na tom přišlo na-
prosto nejlepší.
Jáchym Němec bojoval v kategorii 
chlapců do 12 let. V kategorii hrálo 
115 hráčů a Jáchym se zařadil na 70. 
místo.  Velká naděje nejenom Říčan 
se rozjela do Číny na MS:
Od 20. srpna do 1. září se v čínském 
Weifangu konalo MS. Jáchym se při-
pravoval po skypu s naším hlavním 

trenérem S. Stárkem na každé kolo. 
Příprava na partie byla trochu kom-
plikovaná faktem, že Jáchym měl z 11 
kol 7 Číňanů, o nichž světové databáze 
povětšinou mlčí a přípravy na jednotli-
vé hráče nebyly možné.
Česká výprava byla ubytována v pě-
tihvězdičkovém hotelu v docházko-
vé vzdálenosti od hrací místnosti. 
Samotný pobyt jsme si všichni užili, 
hlavně skvělé jídlo, kvůli kterému stojí 
absolvovat dlouhý let.
Volný čas po partiích jsme trávili spo-
lečně s polskou, chorvatskou a mon-
golskou výpravou a oficiálním jazykem 
pro nás byl mix angličtiny, ruštiny a 
polštiny. Po večeři jsme se scházeli i s 
dalšími šachisty a společným jazykem 
se stal fotbalový míč.
Šachově jsem se pohyboval kolem 50 
%, nejlépe jsem na tom byl po 8. kole, 
kdy jsem byl průběžně 34. a doufal 
jsem ve vytouženou dvacítku. Poslední 
tři kola jsem bohužel prohrál a skon-
čil jsem s 5 body na 70. místě. Věřím, 
že se mi opět povede nominovat se na 
příští MS a ve stejné kategorii dosáh-
nout výše.

Česká výprava jak do Indie, tak pře-
devším do Číny, byla na předchozí 
poměry výrazně malá. Vzdálenost a 
finanční náročnost nedovolila větší 
účast. 
Musím poděkovat Městu Říčany, 
za finanční podporu účasti na obou 
MS!
 Jaroslav Říha 
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Taneční škola Twist získala stříbro na Mistrovství svě-
ta v akrobatickém rokenrolu.  V sobotu 5. října ve velké 
pražské hale Královka si naše dívčí formace získala kro-
mě medailí i přízeň publika, před televizními kamerami a 
zcela zaplněnými tribunami. V porotě, jako obvykle, byli 
pouze zahraniční porotci. Formace Madonna nejenže 
obhájila medailovou pozici (bronzovou) z loňského MS 
v rakouském Grazu, ale získali jsme ještě cennější kov. 
A to se znatelně omlazeným, změněným týmem, a v ob-
rovské konkurenci. Musíme připomenout i velký úspěch 
druhého twistového týmu. Méně zkušená a mladší for-
mace Xena získala vynikající 13. místo. 
V pátek 4. 10. večer probíhaly čtyři (!) hodiny prostoro-
vé zkoušky formací MS – každá formace měla prostor 
jen čtyři minuty – a už tam jsme tušili, že můžeme uspět. 
To ale byly jen zkoušky. Až další den ráno v devět hodin 
proběhlo první kolo a rokenrolový oddíl z Říčan (musí-
me říci z TŠ Twist Říčany) postoupil jako třetí nejlepší 
rovnou do semifinále s formací Madonna. Formace Xena 
s trenérkou Karolínou Benešovou bojovala v dalším kole, 
i ona se po opravách dostala do semifinále. Nicméně s 
Madonnou jsme se poté uzavřeli na klidné místo a pečlivě 
se chystali na další tanec. Ten se povedl a postoupili jsme 
spolu s dalšími šesti formacemi do večerního finále. I ve 
finále jsme předvedli s Madonnou úžasnou choreografii 
od Zuzany Boháčkové na motivy Michaela Jacksona a 
získali přesvědčivě druhé místo.
TŠ Twist Říčany je v akrobatickém rokenrolu – co do po-
čtu úspěchů na MS a ME – v posledních letech nejúspěš-
nější z celé České republiky napříč všemi kategoriemi. 
Jsme hrdí i na fakt, že všechny naše úspěchy dosahujeme 
s vlastními odchovanci, kteří se rokenrol, tanec, naučili 
v TŠ Twist Říčany.  A při pohledu do letité statistiky zjiš-
ťujeme, že jsme se do finále mistrovství světa, konkrétně 
mezi pět nejlepších týmů, dostali už po jedenácté v řadě. 
A to s několika generacemi tanečníků! 

rOKeNrOl NáS bAVí, TWiST Je TeN PrAVý
O týden později po MS jsme se s formacemi Force One a Con 
Calmas zúčastnili mezinárodního Mistrovství Slovenské re-
publiky. Kousek od Bratislavy v Topolnikách jméno TŠ Twist 
Říčany znovu znělo halou. A to hned dvakrát. Na stupně ví-
tězů se v mladší i ve starší ktg. dostaly obě formace a obě ve 
svých ktg. získaly stříbro.

POHár STArOSTy mĚSTA ŘíČANy
Reprezentace Rakouska, Polska, Slovenska a ČR zase soutě-
žila 19.10. v domácí sportovní hale na 19. ročníku Poháru sta-
rosty města. A znovu za osobní účasti pana starosty Kořena, 
který sledoval dění na parketu i předával ceny nejlepším. Akce 
byla pořádána i za finanční podpory města Říčany. 
A jak tanečníci TŠ Twist Říčany dopadli? Celkem v pěti ka-
tegoriích zněla fanfára vítězů pro TŠ TWIST Říčany. V me-
zinárodní konkurenci zvítězily formace: Madonna, Babies, 
Twister, Con Calmas a Force One.  Na soutěži jsme ale získali 
nejen 5x zlato, ale i 1x stříbro a 2x bronz. V párech se čtvr-
tým místem v žácích skvěle předvedli Vojta Šimek s Aničkou 
Bláhovou.  Zcela zaplněné hlediště bývá při akcích TŠ Twist 
Říčany už normou. 
Poděkování patří, kromě tanečníků, i panu starostovi, městu 
Říčany a prima skupině ochotných rodičů, kteří uklízeli, sta-
věli, pomáhali…Všem děkujeme! 
 Jiří Boháček, vedoucí TŠ Twist Říčany

TŠ TWiST má STŘíbrO  
Z miSTrOVSTVí SVĚTA

65 texty.kuryr@ricany.cz



ze sportu

Třetí týden v září jsme společně od-
startovali další ročník gymnastických 
kurzů, a že se v našem oddíle jedná o 
kvalitní hodiny, vedené trenérkami s 

licencí „trenér sportovní gymnastiky“, svědčí každo-
ročně naplněná družstva jednotlivých kurzů. Přestože 
je zájem veliký, ctíme pravidlo maximálního počtu 10 
dětí na trenéra, protože gymnastika je především indi-
viduální sport a my k dětem chceme takto přistupovat. 
Proto se lekce naplněné max. 30 dětmi účastní mini-
málně tři trenérky. 
Jsme výjimkou ve svém oboru a jeden z opravdu mála oddílů, 
který gymnastiku nabízí široké veřejnosti, od nejmenších dětí 
po „dospěláky“. Tím se stáváme inspirací pro mnoho oddílů, 
které nás v okolí postupně začínají napodobovat – pro nás je to 
známka toho, že svou práci děláme dobře.
To, že se kromě kurzů staráme i o gymnastky, které vozí me-
daile ze závodů i té nejvyšší výkonnosti, je vlastně třešinkou na 
dortu. Letos byly naše gymnastky A. Žvejkalová a S. Bezouš-
ková pozvány na testování výběru žákyň České republiky roč. 
2010/11 do Ostravy, kam se sjelo 20 nejlepších gymnastek z 
republiky – je to pro nás velký úspěch a příslib do budoucna. 
Za sebou máme i první závody. Teamgymová družstva to pa-
rádně „roztočila“ v Praze na Memoriálu H.Myšákové. Poprvé 
v historii oddílu máme v závodních družstvech zařazeny také 
chlapce, a hned jeden z nich si zazávodil ve společnosti dívek 

a s přehledem si vybojovali zlatou medaili. Naše dívčí družstva 
přidala jedno zlato a dvě stříbra.
Svůj první letošní závod si v Horních Počernicích užily i spor-
tovní gymnastky, které odjížděly s krásnými výsledky a nechy-
běly ani medaile - zlatá (Amélka Ž. 1. ze 48) a bronzová (Míša 
Ch. 3. ze 43). 
Počty dětí v kategoriích na všech závodech rekordně stoupají, 
obliba gymnastiky je neskutečná. Mnoho rodičů si uvědomu-
je, že i gymnastická průprava bez závodních ambicí je skvělý 
start a základ všech sportů. I proto stoupá počet členů našeho 
oddílu a působíme již na třech místech (Říčany, Mnichovice, 
Strančice). J. Jechová a B. Bernardová

Úspěšný start nového školního roku

Dva měsíce z naší první sezóny 
jsou úspěšně za námi a pokroky 
začínají být vidět. Trenérky nyní 
pilně pracují na výběru hudeb-

ních doprovodů, skladbě programů a návrzích šatů pro 
děti, které budou náš nový oddíl reprezentovat na čes-
kých závodech v rámci projektu Bruslička. 
Do konce roku nás čeká ještě několik zajímavých akcí, 
na kterých aktivně pracujeme a ladíme detaily. Naše 
děti se mohou těšit na jednodenní soustředění, které 
se bude konat ve spolupráci s nymburským krasobrus-
lařským oddílem v sobotu 2. listopadu. V prosinci nás 
zase čeká vánoční trénink otevřený pro děti i dospělé. 
Zajištěna budou exhibiční vystoupení našich dětí, hos-
tů a snad nám něco se svého umu převedou i naše milé 
trenérky. 
I přes výše zmíněné aktivity stále přijímáme nové čle-
ny. Vítány jsou všechny děti starší čtyř let, ale POZOR! 
Poslední dobou je stále populárnější i bruslení pro do-
spělé. Dveře jsou otevřeny všem věkovým kategoriím, 
různým úrovním, od úplných začátečníků až po pokro-
čilejší bruslaře. Každý nově příchozí „budoucí bruslař“ 
má první trénink zdarma! 
 Těšíme se na vaši návštěvu! Více informací naleznete 
na www.kbricany.cz, nebo na našich facebookových 
stránkách Klub bruslení Říčany. 

KLUB BRUSLENÍ ŘÍČANY z. s.

bruslíš, bruslím, bruslíme… s radostí a na merkuru! 

NOVÝ
KLUB BRUSLENÍ ŘÍČANY 

PŘIJÍMÁ  
DALŠÍ   
ČLENY

✔ Krasobruslení 
✔ Lední hokej  

✔ Hobby bruslení

Více informací na www.kbricany.cz

NABOR letak A5 vyska.indd   1 16.09.19   21:44
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PrVNí SPOleČNý FOTbAlOVý NábOr  
FK ŘíČANy A FTA Se POVeDl

 Pátek 4. října patřilo říčanské fotbalové hřiště prvnímu spo-
lečnému náboru FK Říčany a FTA - Football Talent Academy. 
Čtyři hřiště, desítky dětí, několik stanovišť s fotbalovými cvi-
čeními, skákací hrad, houfy povzbuzujících rodičů a kamará-
dů. To vše znamenalo více, než ukázkový trénink nebo mode-
lový zápas. Žádné uzavřené, nedostupné divy za plotem, ale 
více jak tři hodiny dlouhé otevřené zábavné odpoledne pro 
všechny, kdo měli chuť se přidat. A že vás bylo.

Větru a dešti poroučet neumíme, ani nechceme, ale klika 
nám v období vichrů, vlezlé zimy a monzunových lijáků při-
hrála počasí takřka ideální. V jemném vánku povlávají vlajky 
FK Říčany. Stan FTA hraje muziku na pozdrav všem fotbalis-
tům. A od třetí hodiny tak nic nebrání tomu, aby odpoledne 
plné dětské fotbalové zábavy mohlo vypuknout naplno. Tre-
néři mládeže obou klubů. Skákací hrad. Několik fotbalových 
hřišť. Několik stanovišť na různá fotbalová cvičení. Hromada 
tréninkových pomůcek. Mety, kužely, kloboučky, překážky, 
tyče, rozlišováky, panáci, branky. Kamarádi, sourozenci, ro-
diče, babičky, dědečkové. Občerstvení, dobroty. Odměny, su-
venýry, medaile. Foťáky, kamery, dron... Od první do posled-
ní chvíle je ale jasné, kdo bude dneska v hlavní roli. Co bude 
společným jmenovatelem následujících více než tří hodin. 
Balón. Pohádky tisíce a jedné kličky. Sto plus jedna vstřelená 
branka. Nožičky, patičky, nárty, šajtle, nůžky, hlavičky, kolín-
ka nebo klidně bodla. Dejte nám balon a pohneme nudou.
 

Nábor je místem setkání. Potkává se zde spousta začínajících 
fotbalistů a jejich rodičů. Setkávají se tu trenéři různých ge-
nerací, ošlehaní rozdílnými zkušenostmi. Je to setkání dvou 
klubů a jejich nových členů na začátku společné cesty. Máme 
tu tak trochu setkání dvou světů. Na jedné straně FK Říčany 
- místí klub s lokálním dosahem, takřka stodvacetiletou tra-
dicí, jehož společenskou úlohou není ani tak honit výsledky 

nebo vychovávat vrcholové sportovce, jako být platformou 
pro všechny děti z Říčan a okolí, které se chtějí věnovat fotba-
lu. A na straně druhé FTA - Football Talent Academy - místní 
klub z Doubku s globálním dosahem. Ambiciózní výběrový 
oddíl pro vrcholově talentovanou mládež, co má na kontě za 
tři roky své existence řadu zajímavých výsledků a obdivuhod-
ných úspěchů, srovnatelných s jakýmkoliv špičkovým týmem 
v celorepublikovém i mezinárodním kontextu. Jsou věci, ve 
kterých se lišíme, ale více je těch, co nás ve jménu fotbalu spo-
jují. Vyhrát chce každý. Nemusíme být ale vždy jen soupeři. 
Můžeme si i pomáhat. Možná více než můžeme, pomáhat 
si musíme! Inspirace. Zásobárna talentů. Možnosti. Stáže. 
Zkušenosti. Prestiž. Úspěch. Šance si na „to“ sáhnout. Zku-
sit si fungování ve špičkovém týmu bez nutnosti dojíždění. 
Odmítáme dělat věci hůř, než nejlépe, jak dokážeme. A vy? 
Místo lidské malosti, strachu z neznámého a krátkozrakého 
sobectví, maskovaného „do dresu týmu, za který kopeme“, 
kráčíme vstříc novému dobrodružství společně.
 

Ale zpátky k náboru. Co konkrétního přinesl? O předsta-
vení, prezentaci, setkání a poznávání už řeč byla. O čem to 
bylo dále? O dětské radosti. Momentech opojení i zmaru. 
Gestech triumfu i debaklu. Fotbalových kouzlech. O novém 
přátelství. To vše je pěkné, ale tak abstraktní, že si na to člověk 
nesáhne a na prstech nespočítá. Co čísla? OK. Dětí? Desítky. 
Kliček? Spousta. Gólů? Nespočet. Úsměvů? Hromada. To 
vše se odehrává na pažitu, který znamená svět. Na jevišti v 
podobě čtyř různých fotbalových hřišť probíhají zápasy v růz-
ných formátech (4 + 1 / 5 + 1 na juniorské branky, 1X1, 2X2, 
3X3 na dvě nebo čtyři mini branky „standardně“ nebo klidně 
„křížem“, pro větší náročnost na práci s prostorem, orientaci 
a nutnost na měnící se podmínky včas a správně reagovat) a 
vítězí všichni, kdo se účastní, ať už nosí dres černo bílý, černo 
oranžový nebo jakýkoliv jiný.
 
Sečteno, podtrženo: první společný nábor FK Říčany a FTA 
se velmi povedl. Ve vzpomínkách toho zůstane mnohem více, 
než jedna pěkná společná fotka. Pokud jsi ho nestihl, nic se 
neděje. První neznamená jediný a příležitost přijít se podívat 
a zapojit na příští nábor bude zase na jaře. A pokud bys chtěl 
rozšířit naše řady už teď, není vůbec nutné čekat na nábor: 
stačí se nám ozvat a přijít mezi nás teď hned.

David Maryško, FK Říčany
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SK Slunéčko ve Spojeném království 
Minulý týden se sku-
pina hráček Basketu 
Říčany vypravila do 
Velké Británie. Cí-

lem cesty byla nejen prohlídka Lon-
dýna, ale především přátelská utkání 
s týmem z Cantenbury. V neposlední 
řadě byla smyslem cesty návštěva 
partnerského města Říčan – Whitsta-
blu. Všechna děvčata se z cesty vrátila 
nadšená. V Londýně jsme navštívili 
nejznámější památky a celé město 
jsme z vyhlídky Skygarden měli jako 
na dlani. Úspěšná byla i přátelská 
utkání s týmem Cantenbury – obě 

naše kategorie ve svých zápasech 
přehrála soupeře výrazným rozdílem. 
Na závěr výletu jsme byli vřele přijati 
v partnerském městě Říčan – přístav-
ním městě Whitstable, ve kterém jsme 
absolvovali prohlídku muzea a došli 
až na mořské pobřeží.

Rádi bychom poděkovali městu Říča-
ny, bez jehož podpory by byl takovýto 
zážitek téměř nedosažitelný.

Anna Kudrnová, SK Slunéčko, z.s.  

Basketbalový plán na listopad
U11
9.11. kladno (venku)
23/11 Pastelka mladá Boleslav (16:00 Sh 
Říčany)

U13
23/11 Český Brod (venku)

U15
9/11 tábor (venku)
10/11 Benešov (venku)

23/11 Sokol Nusle (14:00 Český Brod)
24/11 USK Praha B (14:00 Český Brod)

U17
2/11 Ústí nad labem
3/11 litoměřice 
16/11 USk Praha (venku)
17/11 USk Praha (17:30 Sh Říčany)
30/11 Děčín
1/12 Severočesko

in
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Rekondik
cvičení nejen

pro ženy
Každý pátek 19 – 20 hodin

v sokolovně ve Strašínské ul.
v Říčanech

Pilates Taiči Jóga

2 hod. zdarma
Přijďte si zlepšit kondici!

www.sokolricany.cz
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Atletické stříbro pro družstvo mladších žákyň
Mladším žákyním se povedl neuvěři-
telný kousek, nejprve postoupily do 
finále krajského přeboru družstev a 
potom v tomto finále obsadily druhé 

místo (obr.)! Radost byla obrovská a vy ji můžete sdílet 
s námi na videu, které je umístěno na https://www.atleti-
ka-ricany.cz/ v novinkách. Starší žákyně se sice nedostaly 
do A finále, zato B finále s velkým náskokem vyhrály. Po-
sledním želízkem v ohni, co se družstev týče, bylo družstvo 
přípravek. 10 závodníků jelo na krajské finále přípravek do 
Berouna, kde zůstali jeden stupínek od medailových pozic. 
Čtvrté místo je pro nás úspěchem a jsme hrdí na to, že se 
všech kol účastnilo celkem 37 dětí.
V individuálních závodech jsme také získali několik cen-
ných kovů. Nejprve jelo šest atletek a atletů na EKAG 
(European kids athletics games) do Brna, odkud si dovezli 
jeden bronz - Vojta Šašek v kouli a dvě čtvrtá místa – kri-
ket Kája Lacková a 600 m Patrik Geist. Potom následovalo 
Mistrovství ČR staršího žactva v Kolíně, kam se nomino-
vala Veronika Vrbová a Vojta Šašek, který se umístil na 6. 
místě v disku a 10. místě v kouli.
5. října se konaly poslední velké závody letošního roku 
pořádané naším oddílem – Žákovský atletický den. Bylo 
chladno a deštivo, přesto byla účast velká - celkem 172 zá-

vodníků. Děkujeme rodičům za pomoc a atletům za jejich 
nasazení a krásné výkony. Vyzkoušeli jsme si organizovat 
závody v dešti, „dali jsme to“, a zároveň jsme zjistili, že ta-
kové závody mají své kouzlo.
Výše uvedené úspěchy by nebyly možné bez poctivé práce 
našich trenérů, od mini přes přípravku až po žáky, proto je 
nutné a velmi důležité jim všem poděkovat – dětem se věnu-
jí, předávají jim své nadšení a jsou hrdí na jejich každoroční 
reprezentaci. To, že se každý rok říčanská atletika objevuje 
na předních pozicích ve finálových bojích družstev i jednot-
livců, je důkazem, že děláme jako trenéři svou práci rádi a 
asi dobře. Za atletický oddíl Sokol Říčany a Radošovice

Vendula Höfinghoff

v krásnou slunečnou 
neděli 22. 9. 2019 
říčanský Sokol ve 
spolupráci s Aso-
ciací pro podporu 
aktivní zálohy, z. s., 

uspořádal první ročník Army testu v Říčanech. Pro 
všechny účastníky bylo připraveno pět sportovních 
disciplín (shyby, leh-sedy, kliky, dřepy a běh) roz-
dělených pro ženy i muže podle věkových kategorií. 
Jsem rád, že se nás sešlo více než osmdesát od 
školkového věku po seniorský (nejstarší účastnici 
bylo 64 let) a všichni se do plnění úkolů zakousli 
opravdu dravě. nikdo nechtěl ponechat nic náhodě 
a podával své maximální výkony. Přišli jednotlivci i 
celé rodiny, sportovci i gaučáci, aby si vyzkoušeli, 
jak obstojí v hodnocení proti armádním limitům, 
a především sami před sebou. Dokonce byli i tací, 
kteří se na tuto akci systematicky celý měsíc připra-
vovali, aby testem prošli se ctí a domů si odnesli svůj 
náramek, potvrzující úspěšné absolvování. musím 
podotknout, že nebylo samozřejmostí, že si tuto 
tolik žádanou trofej odnesli všichni. Bylo i dost ta-
kových, kteří zůstali pod pomyslným stupněm vítězů 
a na tento náramek, třeba i pouhým nesplněním 
jedné disciplíny, nedosáhli. nevadí, věřím, že nezdar 
neodradil, protože díky tomu všichni vědí, kde musí 
přidat, kde je potřeba se zlepšit, a díky tomu příští 
rok uspějí.

Robert Bělohlávek 

Army Test v Říčanech poprvé ZNámKy UŽ NeDOŽeNeTe, rOKeNrOl JOOO!
Naplno jsme odstartovali nový školní rok i v našem rokenrolovém 

oddíle T. J. Sokol Říčany a Radošovice. 
Otevřeli jsme nový kurz pro úplné začátečníky od pěti let. Zároveň se připravujeme na soutěžní 
sezónu s již zkušenějšími dětmi. Pokud však stále hledáte vhodný sport pro vaše dítě, neváhejte 
se nám ozvat. nabíráme nové členy po celý rok. malé i velké, holky i kluky... prostě všechny, kteří 

chtějí cvičit, tančit, skákat či soutěžit.  trénujeme každý: úterý, středu a pátek.
JSmE Děti RokEnRolU! Pro více informací pište na mail: rokenrol.ricany@gmail.com

Lampionový průvod
v neděli 6. října rozzářila okolí Jurečku spousta 
lampionků všech velikostí a barev. to si malí sokolíci 
se svými rodiči přišli připomenout události roku 
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Kamil střihavKa  
& leaders! aKusticKé 
turné
 St 20 / 11 / 2019 – 20.00
   Kamil StřihavKa - RocKová legenda  
  oSlovující již dvě geneRace fanoušKů, majitel  
  nezaměnitelného a fenomenálního hlaSu 
  vyStouPí v Kc labuť v aKuSticKém Podání  
  S KaPelou the leadeRS acouStic band!   

Jazzové vánoce
 St 18 / 12 / 2019 – 19.00
   Metroprolitan Jazz Band  
 a Jitka VrBoVá, pražská dixielandoVá 
společnost, Hot sisters.  

 
  
 

www.kclabut.cz

slza
 St 13 / 11 / 2019 – 20.00
   KonceRt.   

vlasta redl s Kapelou
 Po 18 / 11 / 2019 – 20.00
   KonceRt.   

 konCert Y 

proJekt 76, VeJfuk, supra
Pá Společný koncert dvou legendárních kapel projekt 76 (rock) a Vejfuk 
(bluesrock) z říčan a jejich hostů kapely supra.
 dĚ ti  – Šatople tŮ V podziM

za poHádkou koleM sVĚta
ne hudební pohádka pro malé cestovatele. divadlo Radar/bylo, nebylo, Praha.
 konCert Y 

VladiMír MiŠík & etC...
Út + trio Merta, Hrubý & fencl. Koncert.
 dĚ ti  

Štístko a poupĚnka – ať žijí pohádky!
St v novém představení se štístko a Poupěnka se svými broučky dostanou 
do pohádkového lesa.
 diVa dlo  – Šatople tŮ V podziM

MaxiM GorkiJ: Vassa, drama
Čt Rádobydivadlo Klapý.
 společnos t a ta neC 

prVní říčanská VeřeJná tančírna
Út
 konCert Y 

slza
St Koncert.
 diVa dlo  – Šatople tŮ V podziM

paVel koHout: HaŠler
Čt hudební životopisný příběh. divadelní soubor jiřího voskovce, Sázava.
 konCert Y 

spirituál kVintet
Pá Koncert k 30. výročí Sametové revoluce. 
 konCert Y 

Vlasta redl s kapelou
Po Koncert.
 konCert Y 

oriGinální pražskÝ sYnkopiCkÝ 
orCHestr
Út Raný americký jazz, blues a taneční hudba 20. let 20. století  
v nejautentičtějším podání.
 konCert Y 

kaMil střiHaVka & leaders!
St akustické turné. Koncert rockové legendy.
 diVa dlo  – Šatople tŮ V podziM

rozpakY zuBaře sVatopluka noVáka
Čt Komedie. v.a.d. Kladno.
 dĚ ti  – Šatople tŮ V podziM

alenčinY roŠádY, pohádka
ne dS dipona louňovice.
 společnos t a ta neC 

prVní říčanská VeřeJná tančírna
Út
 Vá žn á HudBa 

paVel ŠporCl a adaMus orCHestr
St houslista Pavel šporcl, jehož jistě není třeba představovat, provede 
mozartův houslový koncert a dur a bachův Koncert pro housle a hoboj d moll. 
dále uslyšíme Koncertantní symfonii pro hoboj a orchestr vojtěcha jírovce.
 diVa dlo  – Šatople tŮ V podziM

neBĚHeJ s nŮžkaMa V ruCe
Čt hořká komedie. dS tyl říčany, premiéra.

těšíme se na vaši návštěvu!
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neBuď laBuť a  zajdi na KultuRu!
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25. setKání  
BeatlemaniaKŮ
 So 07 / 12 / 2019 – 19.00
   Pangea, the boom a hoSté...  
  modeRuje jiRKa SváteK. 

hradiŠŤan
 Út 14 / 01 / 2020 – 20.00

   KonceRt.   

Vlasta redl 
– koncert s kapelou
  Po několika sezónách, kdy se vlasta Redl a členové jeho doprovodné 
skupiny věnovali hlavně obnovené spolupráci s hradišťanem, zatímco 
samostatnou koncertní aktivitu zaměřili na spíše „folkový“ repertoár 
(vR & tichá parta, komorní recitál písničkáře), tentokrát k nám 
vR přijede s kompletní kapelou a v novém koncertním programu 
představí veřejně poprvé již i nové písně z připravovaného alba.

oriGinální pražskÝ sYnkopiCkÝ orCHestr 
– 20 léta v nejautentičtějším podání
  oPSo se zabývá stylovou interpretací raného amerického 
jazzu,  blues a taneční hudby 20. let na autentické dobové nástroje. 
orchestr byl založen v roce 1974 trumpetistou, pianistou  
a muzikologem Pavlem Klikarem, předním znalcem a interpretem 
tohoto žánru. v roce 2018 se vedení ujali jeho mladí pokračovatelé 
jan Pospíšil a michael chomiszak za vydatné pomoci pianisty  
a spoluzakladatele souboru jiřího gilíka.     
obsazení: 
Jan pospíšil – saxofon, klarinet, Vojtěch pospíšil – saxofon, klarinet, 
Michael Chomiszak – trumpeta, kornet, Matěj Šmíd – trombon, 
zpěv, antonín dlapa – banjo, kytara, Jan Brabec – banjo, pavel 
Jurečka – kontrabas, suzafon, Jiří Gilík – piano

slza 
– koncertní show
  Skupina Slza o sobě dala poprvé vědět v říjnu roku 2014, kdy 
veřejnosti představila debutový singl lhůta záruční, který se záhy stal 
hitem a zařadil se mezi nejúspěšnější videa na youtube. v roce 2015 
Petr lexa a lukáš bundil přispěli do českého éteru dalšími dvěma 
hity a klipy celibát a Katarze (průvodní píseň seriálu Přístav), které  
se všechny dostaly do toP 5, a posbírali několik hudebních cen. jejich 
debutové album Katarze (listopad 2015) získalo vzácné ocenění 
multiplatinová deska. následovala ocenění Český Slavík v kategorii 
objev roku a hvězda internetu. jarní i podzimní část KataRze touR 
2016 byla záhy vyprodána a show Slzy si nenechalo ujít přes 31 000 
návštěvníků. během roku 2016 Slza odehrála více než 80 koncertů 
včetně největších hudebních akcí jako majálesy a hudební festivaly. 
Kromě fanoušků, kteří Slze přibývají neuvěřitelnou rychlostí, kapelu 
chválí i hudební kritici. jejich debut, jenž na podzim získal trojplatinu, 
byl nominován také v hudebních cenách anděl. Slza se rovněž dostala 
do toP 5 v kategorii Kapela roku v anketě Český Slavík. 11. dubna 
2019 představuje kapela Slza očekávanou novou píseň a videoklip 
Paravany. jedná se o první singl z chystané třetí desky, jejíž vydání 
je naplánováno na podzim letošního roku. vydáním Paravanů končí 
pro kapelu několikaměsíční pauza od sociálních sítí,  nicméně práce 
na desce jsou již v plném proudu. do tvorby písní se spolu s lukášem 
nyní pouští i Petr, který ve spolupráci s Xindlem X nově pracuje také 
na textech. 
v Kc labuť skupina Slza vystoupí v obsazení:
petr lexa – zpěv (člen skupiny Slza), lukáš Bundil – kytara 
(člen skupiny Slza), david landštof – bicí, Martin kryštof  
– klávesy, Jakub antl – basová kytara
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   benefiČní KonceRt.  
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se sKupinou repete 
Út 31 / 12 / 2019 – 20.00
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Co se děje v kultuře

Objev na hradě
Na pozemku mezi geoparkem a hradním areálem od léta 
probíhá archeologický průzkum. Po čem pátráme a co jsme 
zatím našli?
Město Říčany už před časem vyslyšelo letité volání Muzea 
Říčany po vhodném místu pro činnost. Současné prostory 
jsou až komicky titěrné a už dávno nestačí vyhovět zájmu 
návštěvníků a spektru aktivit, se kterými dnešní muzeum 
přichází. Vhodný pozemek se našel v ulici Na Hradě.
Chceme zde postavit urbanisticky i architektonicky hod-
notnou veřejnou stavbu, která bude podnětná pro návštěv-
níky - děti, učitele, rodiče i širokou veřejnost. Stavbu, která 
bude podporovat estetické cítění. Stavbu, kam návštěvníci 
chodí rádi, protože se tam cítí dobře, cítí z ní inspiraci a bu-
dou se chtít vracet. Místo zároveň propojí Didaktické cen-
trum geologie Muzea Říčany s hradem a umožní rozšířit 
dobu otevření geoparku pro veřejnost.
Aby se však mohla uskutečnit kvalitní architektonická sou-
těž na novou stavbu, musí nejprve proběhnout archeologic-
ký průzkum. Obzvlášť v takto historicky hodnotné lokalitě.
Proto město objednalo geofyzikální průzkum, při kterém 
odborníci neinvazivními metodami pozemek prozkoumali 
a určili linie, kde kopat. Pomocí georadaru a geoelektrické 
odporové metody rozpoznali anomálie, které naznačují 
nebo přímo ukazují na dutiny, zbytky zdiva a podobně. 
Kratší výkopy neodhalily nic zásadního, ale v tom nejdelším 
jsme objevili zdivo a posléze malou skulinu. Průzkumná ka-
mera geofyziků umožnila pohled miniaturním otvorem do 
temné prostory. Ukázalo se, že jsme narazili na tři metry 
dlouhé klenuté sklepení, z velké části zavalené. Místy ke 
stropu zbývá až padesát centimetrů místa. Levá stěna ze 
směru od předpokládaného vchodu je pak z větší části zcela 
odhalena. Podlaha vidět není. Samotná klenba se dochova-

la téměř k vrcholu oblouku, ale odtud už je strop propadlý 
a leží na závalu.
„Sklepení můžeme snad rámcově zařadit do období mezi zá-
nikem hradu v pohusitském období (nejpozději na přelomu 
15. a 16. století) a dočasným zánikem města Říčany po vypá-
lení Švédy,“ domnívá se historik Muzea Říčany Jan Boukal. 
„S hradem sklepení pravděpodobně nesouvisí. Nalézá se nej-
spíš mimo jeho areál, za hranou předpokládaného hradního 
příkopu.“
Přesnější dataci mohou teoreticky poskytnout případné ná-
lezy po odkrytí sklepa. Například na první pohled obyčejné 
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Co se děje v kultuře
cihly. Stavební historik Jan Veselý z Národního památkové-
ho ústavu z hromady sutin jednu bere do ruky a konstatuje, 
že dnešní rozhodně není. „Tato cihla je zhruba osm centime-
trů tlustá, dnes se dělají tenčí. Není to ani průmyslová výro-
ba z první půlky devatenáctého století. Obecně platí, že čím 
starší cihla je, tím bývá tlustší“. 
 Až celý sklep archeologové odhalí a zjistí jeho velikost, stav, 
tvar a další podrobnosti, rozhodnou památkáři o dalším 
osudu podzemí. Nejlákavější je možnost, že by se sklepení 
stalo součástí plánované muzejní stavby. Podmínkou bude 
potvrzení, že jsme našli něco hodnotného, co bude technic-
ky možné zachovat.
Výzkum bude pokračovat i nadále.

Jakub Halaš, Jan Kužník
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ODDĚleNí PrO DOSPĚlé 
Masarykovo nám. 66 
Tel. 323 602 654 
E-mail: 
dospele.odd@knihovna.ricany.cz

ODDĚleNí PrO DĚTi 
Komenského nám. 1910 
Tel. 323 605 920 
E-mail: 
detske.odd@knihovna.ricany.cz

WWW.KNiHOVNA.ricANy.cZ
VýPůJČNí HODiNy:
Oddělení pro dospělé: 
pondělí až pátek od 8.30 do 18.00, 
sobota 8.30 – 12.00

Oddělení pro děti: 
pondělí od 12.00 do 18.00, úterý od 
12.00 do 17.00, středa a čtvrtek od 
8.30 do 18.00, pátek od 12.00 do 

17.00 a každou první sobotu v mě-
síci od 8.30 do 12.00.

Už je tomu více než rok, kdy se knihov-
na přestěhovala do Teršípova domu, 
reprezentačně působícího objektu. Na 
začátku jsme se postupně „zabydlovali“ 
a přizpůsobovali provoz novým pod-
mínkám - prostorové dispozice se od 
těch, v kterých knihovna působila dříve, 
velmi lišily. Kromě situování knihovny 
do více pater bylo novinkou také to, že 
součástí knihovny se stalo i nádvoří se 
zahradou, které volalo po využití. Za 
zvážení rozhodně stojí zastavit se s vy-
půjčenou knížkou venku a v klidu si 
chvíli číst, případně vychutnat si hezkou 
vyhlídku na zeleň a rybník. A nemusí zů-
stat jen u toho, možností využití tohoto 
hezkého místa je spousta, stačí jen tro-
cha fantazie. 

Náš zřizovatel, město Říčany, nám 
pomohl v nutném vybavení, poskytl 
přenosné stolky, židle a slunečníky. 
Zahradu jsme upravili a doplnili o 
další okrasné rostliny. Vzniklo skvě-
lé místo k posezení, podobné tomu 
na letním Masarykově náměstí, ale 
s výhledem na zeleň a vodu a jaksi 
„intimnější“, tišší, chráněné před 
ruchem frekventované ulice, což ná-
vštěvníci začali také využívat. 
Začali jsme přemýšlet o dalších akcích, 

které by zde šlo dělat. Uskutečnilo se 
zde např. první promítání říčanského 
letního kina – filmu Zelená kniha. Na 
konci léta jsme zde s úspěchem uspo-
řádali další pořady. Prvním byl koncert 
a autorské čtení Richarda Pachmana. 
Počasí nám přálo. Dále jsme přivítali 
písničkáře Jana Buriana, kdy ale byla 
zima a umělce jsme museli k vystoupe-
ní v exteriéru přemlouvat. Přesto vše 
proběhlo k velké spokojenosti mnoha 
návštěvníků a nakonec i Jana Buriana 
samotného. Ideální počasí panovalo 
při pestré akci „Loučení s létem“. Přišlo 
opravdu hodně lidí, opékaly se buřty, 
nechybělo další pohoštění a občerstve-
ní (díky spolupracující restauraci U 
labutě), hrála výborná kapela Blek flek 
a rozdávaly se knihy z přebytečných 
zásob knihovny. Poslední plánovanou 

akci, cestovatelské povídaní s Marcelou 
a Jiřím Filčevovými s hlavním tématem 
potápění v exotických místech, jsme 
nakonec vzhledem k počasí i s ohledem 
na kvalitu promítání cenných záběrů 
přesunuli dovnitř, což ale na zajímavosti 
nic neubralo.
Očekáváme, že se bude zahrada co nej-
více využívat i nadále, jakmile to počasí 
dovolí. Na další rok se navíc plánují 
stavební a rekonstrukční práce, které 
umožní bezpečný a komfortní přístup 
k rybníku, čímž by se využití těchto míst 
dále rozšířilo.

Vladimír Levický

Pořady v zahradě knihovny – ohlédnutí

večer 17. 10. jsme v kotelně zahájili další krásnou 
skupinovou výstavu autorů i. Grimmicha, P. holuba, 
k. Jerie, i. křivánkové, miCla a l. miffka. Umělce 
spojuje paradoxně rozmanitost, ať už za ní stojí 
nezaměnitelné a rozsáhlé tvůrčí světy, nebo mimo-
řádně pestrá práce s barvou. vystavujícím rovněž 
nechybí nadhled a nezřídka i humor, skrze který 
mají pozitivní nazírání na svět a dokáží odlehčit jak 
fádní momenty, tak nejednu složitou životní situaci. 
výstavu obrazů a soch si můžete přijít prohlédnout 
do 23. 11.
 Michaela Kočová
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Jak jsme tady žili
 Až do sametové revoluce
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Otevírací doba během výstav:
po – čt  14:00 – 18:00
pá zavřeno
so 10:00 – 18:00, ne 13:00 – 18:00

Dopolední vstup pro školy, 
skupiny i jednotlivce je nutno 
rezervovat.

Rýdlova 271/14; tel.: 323 603 161           www.ricany.cz/muzeum

VýSTAVA
Výstava OSmDeSáTKy – 
Jak jsme tady žili/ Až do 
sametové revoluce
26. října 2019 – 2. února 2020
Mončičák, sifonová lahev, spartaki-
áda… Muzeum Říčany nabízí jedi-
nečný výlet do osmdesátek

Dospělí návštěvníci výstavy mají 
možnost vrátit se v Muzeu Říčany 
do doby před třiceti lety a díky au-
tentickému interiéru, vystaveným 
předmětům, textovým materiálům 
a audio nahrávkám zavzpomínat na 
období svého dětství nebo mládí a 
své vzpomínky předat svým dětem či 
vnoučatům.
Výstava je především připomenutím 
obyčejného a všedního života v osm-
desátých letech. Zájemci se seznámí 
s tím, jak se tehdy cestovalo, naku-
povalo, co se nosilo a jak lidé trávili 
volný čas.
Myslíme samozřejmě i na děti. Při 
návštěvě muzea mohou strávit čas 
v dětském pokojíčku s dobovým ná-
bytkem, dekoracemi, plakáty a pře-
devším hračkami, které nejsou pou-
ze zavřené ve vitrínách, ale s velkou 
částí z nich si děti mohou skutečně 
pohrát. Věříme, že mnoha dospělým 
se díky dobové atmosféře v hlavě vy-
baví vzpomínky na dětství a budou 
mít chuť je předat svým ratolestem.
Chystáme i novinky v muzejním ob-
chůdku – budete si moci zakoupit 
na památku např. stylovou nálepku 
nebo záložku do knížky.

Co se děje v kultuře

A až půjdete do knihovny na Masary-
kově náměstí, určitě nepřehlédněte 
naše originální lákadlo na výstavu 
umístěné v průjezdu!

DOPrOVODNé PrOGrAmy 
K VýSTAVĚ:
Komentovaná prohlídka 
výstavy Osmdesátky
sobota 2. listopadu, 
15:00 a 16:00, muzeum

Běžný život 
v osmdesátých 
letech. Na co 
jsme se těšili 
a čeho jsme 
se báli. Pokud 
s sebou vezme-
te děti, mohou 
si pohrát v pokojíčku ve stylu osm-
desátek – právě v takovém, jako jste 
kdysi měli vy?
Povede kurátorka výstavy Renata 
Skalošová
Vstupné 60/30/150 Kč

Dopolední komentovaná 
prohlídka výstavy 
Osmdesátky pro seniory 
středa 13. listopadu 2019,  
10:00, muzeum

Přijďte si zavzpomínat na dobu před 
třiceti lety. Jak se žilo v osmdesátých 
letech? Na co jsme se těšili a čeho 
jsme se báli? Dopolední prohlídka vý-
stavy Osmdesátky pro seniory s his-
torikem muzea Janem Boukalem.
Vstupné 30 Kč

Osmdesátkové dětství - 
program k výstavě pro děti 
s rodiči
sobota 16. listopadu 2019, 
10:00-12:00
Fronta na mončičáky, barevná céčka, 
stavebnice Merkur…A jaké bylo vaše 
dětství? Cestujte s námi v čase až do 

osmdesátých let a 
přijďte si s dětmi 
pohrát na naši 
výstavu! Čeká na 
ně dobový poko-
jíček s hračkami, 
se kterými jste si 
možná v dětství 
hráli i vy!  Těšit 
se můžete také na 
program o šedivé době i barevných lid-
ských příbězích.
Program je vhodný pro děti ve věku 
7-12 let s rodiči.
Povede Marie Tvrdoňová
Rezervace doporučena.
Vstupné 60/30/150 Kč

Jak tály ledy - vznik Občan-
ského fóra v Říčanech
úterý 19. listopadu 2019, 18:30-
20:00, prostory Staré radnice, 
Masarykovo náměstí

Beseda s aktéry dění v Říčanech na 
podzim 1989 a v prvních měsících 
svobody.  Hosté: zakladatelé místní-
ho OF a vedení radnice, které přines-
la revoluce.
Moderuje Renata Skalošová a Vítek 
Březka  

Film v Československu 80. 
let: Doba úpadku, nebo roz-
květu?
čtvrtek 28. listopadu 2019,  
18:30-20:00, muzeum
Přednášku s besedou povede Ondřej 
Slanina, filmový publicista, autor 
knih Slavná česká filmová klasika a 
Poutník světem fantazie.
Vstupné 80/40 Kč

Zero waste adventní věnce - 
vánoční dílna
pátek 29. listopadu 2019, 18:00-
20:00, muzeum 

Připravte se na nadcházející období 
adventu a přijďte si vyrobit adventní 
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věnec pouze z přírodních materiálů v 
poklidné atmosféře v muzeu. Nebu-
deme používat žádné umělé materi-
ály, drátky ani tavnou pistoli, takže 
pak můžete dát věnec s klidným svě-
domím na kompost!
V ceně dílny je i výroba čtyř voňavých 
svíček ze včelího vosku.
Povede Petra Skřivánková a Edita 
Ježková
Cena 350 Kč/ věnec
Rezervace nutná!

Krmítka pro ptáky
úterý 3. prosince 2019, 17:30-19:30, 
muzeum

Vyrobte si vlastnoručně opravdu 
užitečný vánoční dárek – krmítko 
pro ptáky. Dozvíte se také, čím je 
vhodné ptáky v zimě krmit.
Povede Andrea Hanousková
Vstupné 30 Kč/osoba, materiál na 
krmítko 260 Kč

Den válečných veteránů 
11. 11. 
Po loňské premiéře máte i letos mož-
nost uctít v Říčanech památku váleč-
ných veteránů a připnout si na kabát 

květ vlčího máku. Tyto květy, které 
pokrývaly za první světové války hro-
by padlých na západní frontě, jsou 
u nás spojeny se sbírkou organizace 
Post Bellum. Její výtěžek přispěje k 
uhrazení nákladů, které jsou spojeny 
s natáčením svědectví válečných vete-
ránů. Můžete si je vyhledat ve veřejné 
pamětnické databázi Paměť národa. 
Celostátní sbírka probíhá od 1. do 
11. listopadu – kasičku a vlčí máky 
v té době najdete v Muzeu Říčany na 
Rýdlově ulici a v květinářství Sedmi-
kráska na Masarykově náměstí. V uli-
cích města můžete s červenými kvítky 

potkat žáky 1. ZŠ Ří-
čany zapojené do 

projektu Příběhy 
našich sousedů.       

Renata 
Skalošová

Ze SbíreK mUZeA: PAmáTKy
NA ObČANSKé FórUm 
V letošním roce si připomínáme ku-
laté výročí 30 let od sametové revolu-
ce. Jednou z hybných sil, které vedly 
ke změnám v Československu, bylo 
i politické hnutí „Občanské fórum“ 
(zkratka OF).  Hnutí bylo založeno 
19. listopadu v pražském Činoher-
ním klubu jako reakce na zásah proti 
demonstrujícím studentům.  Prvním 
lídrem občanského fóra se stal Václav 
Havel, kterého již v prosinci vystřídal 
Petr Pithart, neboť Havel se připra-
voval na nástup do funkce preziden-
ta. Občanské fórum navázalo svou 
činností na Chartu 77 a snažilo se 
vést dialog s komunistickou stranou 
a zavést politický pluralismus a de-
mokracii. Občanské fórum zaniklo 
roku 1991. Již nedlouho po revoluci 
se začalo štěpit na pravicové a levi-
cové křídlo a vzniklo z něj několik 
politických stran, z nichž do dnešní 
doby vytrvala pouze ODS. Říčanské 

muzeum uchovává 
ve své sbírce ně-
kolik předmětů, 
které mají s Ob-
čanským fórem 
spojitost. Jedná 
se především 
rozličná strojo-
pisná prohlášení a 
výzvy z konce roku 
1989, dobové no-
viny, plakáty, volební 
písemnosti z roku 1990 
a několik „volebních placek“ 
s logem Občanského fóra, jehož 
autorem je typograf a grafik Petr 
Šťastný. Logo má podobu písmen 
OF, přičemž „O“ má podobu „smajlí-
ka“.  Toto logo údajně vzniklo jen pár 
minut před uzávěrkou návrhů jako 
studentský vtip.  Chcete se dozvědět 
více o době před 30 lety? Pak si ne-
nechte ujít naši výstavu Osmdesátky 

– Jak jsme tady žili/ Až do sametové 
revoluce a také besedu Jak tály ledy 
s aktéry dění v Říčanech na podzim 
1989 a v prvních měsících svobody, 
která se uskuteční v úterý 19. listopa-
du, v den 30. výročí založení OF.
 Jan Boukal 
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informační centrum
Masarykovo nám. 83
251 01 Říčany
tel.:  323 618 169

ladŮv kraj a okolí...
KUltURNí A sPORtOVNí KAleNdÁř 
www.laduv–kraj.cz
změna programu vyhrazena
Vstupenky na veškeré akce získají zájemci u pořadatelů

do 23. 11. Říčany NEBETÓN – Výstava etablovaných autorů střední generace Igora Grim-
micha, Petra Holuba, Karla Jerie, Ireny Křivánkové, Micla a Lukáše Miffka. 
Galerie Kotelna.

26. 10. 2019      
- 2. 2. 2020

Říčany Výstava OSMDESÁTKY - Jak jsme tady žili/ Až do sametové revoluce 
– Výstava v budově Muzea Říčany o černobílé době i barevných lidských 
příbězích. Výstavu doplní panely s fotografiemi v centru města a další 
program.

2. 11. Říčany 15.00 a 16.00 Komentovaná prohlídka výstavy Osmdesátky – Na co jsme se těšili a 
čeho jsme se báli v osmdesátých letech. Děti si mohou pohrát v pokojíčku 
ve stylu osmdesátek. Muzeum.

2. 11. Vyžlovka Výlov Vyžlovského rybníka – Během výlovu si můžete prohlédnout 
rybolovnou techniku a k dispozici bude průvodce s výkladem o vylovených 
rybách. Prodej na hrázi rybníka. Auta, prosíme, parkujte v obcích a přijďte 
pěšky.

3. 11. Říčany 11.00 - 20.00 Říčanský festival vína – Prezentace tuzemských vinařství, degustace 
mladého vína, soutěže, gastronomická zóna, cimbálová muzika. Masary-
kovo náměstí.

3. 11. Říčany 7.25 Nedělní pochod s Líbou – Turistický pochod na trase: Loděnice – Lhotka 
- Beroun, 13  km. Odjezd vlakem ze Říčan v 7.25 hod. Přihlášky na tel. 723 
513 431, nebo na e-mail : libuše.rohoskova@centrum.cz.

3. 11. Kunice 16.00 Halloween na zámku Berchtold – Pohádková akce pro děti, které se 
nebojí čarodějnic, čertů, upírů a duchů. Děti, převlékněte se za strašidélko 
a zúčastněte se módní přehlídky a diskotéky strašidel.  Čeká vás i lampiono-
vý průvod parkem.

3. 11. Kolovraty 17.00 Dýňová slavnost – Sraz před Infocentrem s knihovnou s lampióny, poté 
půjdeme na hřiště s U-rampou, kde budou čekat rozsvícené dýně, malé 
občerstvení a velké překvapení na závěr. Pořádá RC Macek.

5. 11. Kolovraty 19.30 Cestopisné úterý – Jakub Moravec vypráví o Estonsku, Lotyšsku a Litvě. 
Fotografie, ochutnávka ginu. Klub U Boudů.

9. 11. Kunice 13.00 2. ročník Charitativního dne na podporu Lékařů bez hranic – Autogra-
miáda knihy Syn buvola od 13 do 15 hod, velkolepá dražba s překvapením, 
hudebně akci podpoří od 20 hod 310 kosmonautů, Sierra Foxtrot. Restau-
race Na Staré faře.

9. 11. Ondřejov 19.00 Pražské taneční divadlo – Představení „Zápletky“ o dobrodružství kaž-
dodenního života v rytmech tanga, valčíku, čardáše, baletu a dalších žánrů. 
Sportovně kulturní centrum.

9. 11. Uhříněves 10.30 Sobotní pohádka: Tři kmotřinky – Příběh na motivy téměř neznámé 
pohádky Boženy Němcové. Divadlo U22.

9. - 10. 11. Velké  
Popovice

10.00 - 16.00 Svatomartinský pivovar s bílým kozlem – V sobotu od 8 hod Ringhoffe-
rovy trhy v Pivovarském parku. V sobotu i v neděli od 10 do 16 hod se na 
prohlídkové trase návštěvníci setkají s bílým kozlem Oldou a vychutnají 
husí paštiky. Na staré varně si mohou dát pivo Mistrův ležák a ve sklepích 
nefiltrované světlé nebo černé pivo. Prohlídky v sobotu i v neděli v 11, 13 a 
15 hod.

10. 11. Štiřín 17.00 Mladé talenty Josefu Sukovi – Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy. 
Vivaldi - Bach - Mozart - Chopin - Martinů - Suk… Zámek Štiřín.

79 texty.kuryr@ricany.cz



Co se děje v kultuře

12. 11. Říčany 19.00 První říčanská veřejná tančírna – Přijďte se pobavit, procvičit taneční 
kroky či odložit přebytečná kila. Kulturní centrum Labuť.

13. 11. Říčany 10.00 Dopolední komentovaná prohlídka výstavy Osmdesátky pro seniory 
– Přijďte si zavzpomínat na dobu před třiceti lety. Prohlídka s historikem 
muzea Janem Boukalem. Muzeum.

14. 11. Ondřejov 19.00 Koncert sester Havelkových - Swingové Vánoce – Vokální trio vystoupí v 
SKC Ondřejov. Předprodej  v kavárně SKC. Informace na www.skcvon-
drejove.cz.

16. 11. Říčany 10.00 - 12.00 Osmdesátkové dětství - program pro děti – Program pro děti ve věku 7 - 12 
let. Muzeum. Rezervace doporučena.

16. 11. Kamenice 8.00 - 13.00 Trhy s degustací Svatomartinského vína – Kamenice, Ringhofferovo 
nám.

19. 11. Říčany 18.30 - 20.00 Jak tály ledy - vznik Občanského fóra v Říčanech – Beseda s aktéry dění 
v Říčanech na podzim 1989 a v prvních měsících svobody. Hosté: zaklada-
telé místního OF a vedení radnice, které přinesla revoluce. Prostory Staré 
radnice. Pořádá Muzeum.

22. 11. Štiřín 19.30 Petr Kocman & Band – Koncert hvězdy české country. Během večera 
zazní  Kocmanovy nejznámější skladby, ale i ty nejnovější v exkluzivní 
premiéře. Zámek Štiřín.

23. 11. Uhříněves 10.30 Sobotní pohádka: Knihomoli – Příběh o knihovničce, v které se prohánějí 
malí broučci a hltají příběhy v knihách. Představení s autorskou hudbou 
pobaví děti od 5 let i dospělé. Divadlo U22.

26. 11. Říčany 19.00 První říčanská veřejná tančírna – V příjemné atmosféře si můžete bez 
stresu procvičit a vyzkoušet standardní a latinsko americké tance. Kulturní 
centrum Labuť.

26. 11. Kolovraty 19.30 Křeslo pro hosta – Literární a divadelní kritik Vladimír Just přednáší o 
faustovském mýtu. Sál U Boudů.

28. 11. Říčany 18.30 - 20.00 Film v Československu 80. let: Doba úpadku, nebo rozkvětu?  – Před-
nášku s besedou povede Ondřej Slanina, filmový publicista. Muzeum.

29. 11. Říčany 18.00 - 20.00 Zero waste adventní věnce - vánoční dílna – Přijďte si vyrobit věnec 
pouze z přírodních materiálů. V ceně dílny je i výroba čtyř voňavých svíček 
ze včelího vosku. Muzeum.

29. 11. Velké 
Popovice

20.30 Jan Spálený & ASPM – Sokolovna Velké Popovice. 

30. 11. Kunice 16.00 - 19.00 Mikulášská a zvonkový průvod – Staročeské vánoční zvyky - zdobení 
perníčků, krájení jablíček, malování přání Ježíškovi. Zvonkový průvod - 
zvonečky s sebou. Rozsvěcení vánočního stromu. Zámek Berchtold.

Kalkulace 21.00 

STAVEBNINY 
ŘÍČANY U NÁDRAŽÍ

ZEMNÍ PRÁCE – JEŘÁB
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Tel.: 323 632 532, 602 233 629
stavebninyunadrazi@seznam.cz
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byty, NeMOVitOsti  
n Ubytování a pronájem pokojů v Říčanech v RD se za-
hradou, pro firmy i jednotlivce. Tel. 737 511 734.
n Koupím chatu, chalupu do 50km od Prahy, v dobrém i 
špatném stavu. Děkuji za nabídku.
Tel. 720 031 400.
n Hledám podnájem v Říčanech, pouze dlouhodobě, 
v ceně max. do 11 000 Kč pro 1 osobu, bez zvířat, neku-
řačka. Tel. 737 828 456.
n Koupíme stavební pozemek v Říčanech, prosím nabíd-
něte. Telefon 723 916 809.
n Pronajmu byt v RD, Říčany. Více info: 603 818 652.

ZAMěstNÁNí 
n Jazyková škola LANGFOR rozšiřuje lektorský tým. 
Hledáme kvalitní kvalifikované lektory AJ a NJ pro 
výuku v Říčanech a okolí. Spolupráce možná již od 
2 hodin týdně, na ŽL či DPP. Nabízíme zázemí cer-
tifikované školy, osobní přístup, pravidelná školení a 
nadstandardní ohodnocení. Kontakt: jobs@langfor.
cz, 323 606 096.
n Hledám pedikérku na ŽL. Více na 608 132 440.
n Zubní ordinace v Říčanech přijme dentální hygienist-
ku nejlépe na 2 dny v týdnu. Tel. 721 031 919.
n Studio Harmonie přijme paní na úklid (2 dny v týdnu 
- pondělí, úterý). Info: tel: 602 183 825, info@harmonie-
ricany.cz.
n Hledáme pracovníka (ci), vedení malého kolektivu, ad-
ministrativní práce, sklady, tech. vzdělání výhodou, za-
pracujeme. Na zkrácený úvazek nebo HPP. Po-Pá  7.30-
16.00 hod. Pracoviště Velké Popovice. Tel. 777 038 000, 
písemně na gato@gato.cz. Na věku nezáleží.
n Hledáme pracovníka (ci), drobná manuální práce, 
zapracujeme, v malém kolektivu a hezkém prostředí. 
Nabízíme volnou pracovní dobu na DPP, brigádu. Po-
-Pá  7.30-16.00 hod. Pracoviště Velké Popovice. Tel. 
777 038 000, písemně na gato@gato.cz. Na věku ne-
záleží.
n Přijmu kadeřnici na ŽL. Komenského nám. Info 
723 301 994.
n Hledá se lektor/ka na výuku obchodní angličtiny. In-
dividuálně, 1xtýdně 90min. Místo Říčany-Radošovice. V 
případě zájmu volejte nebo SMS na tel. 778 464 552.

OstAtNí 
n Hledáme uklízečku na pravidelný úklid v rodinném 
domě 4+1 v ulici Politických vězňů, Říčany. Volejte 608 
284 555.

n Provádíme revize kotlů na tuhá paliva. Janovský 
323 603 315.
n Provádím malířské a lakýrnické práce. Vladimír Hof-
mann, www.malovani-hofmann.cz, Tel: 732 937 169.
n Upeču domácí vánoční cukroví, cca 20 druhů, cena 
450 Kč /kg. Po dohodě přivezeme. Telef.739 669 080. 
n Účetní kancelář – spol. s r.o.  nabízí zpracování daňové 
evidence a kompletního účetnictví včetně mezd  a zastu-
pování na úřadech). Jsme účetní s mnohaletou zkušenos-
tí a od 01. 01. 2020 nabíráme nové klienty. Více podrob-
nosti na tel. čísle 721 807 961.
n Koupím STARÉ peřiny a nedrané peří, tel. 606 514 445.
n Doučování matematiky a fyziky, student ČVUT. Tel. 
607 570 747.
n Vykoupím staré knižní pozůstalosti, dobrodružnou lit. 
do roku 1948, staré tiskoviny, sbírky starých pohlednic, 
poštovních známek apod. 731 489 630.
n Klub školy zdraví každé pondělí 18-19hod, bude-
me si povídat o prevenci. Zájemci ve věku 18-90 let 
jsou vítáni. Kontakt: 777 150 457-Černokostelecká 
526, Říčany. 
n Hledám pomocnici do domácnosti. Pracovní doba do-
hodou. Tel. 602 228 318.
n Hledám paní na úklid a žehlení, 1x týdně, cca 6 hodin, 
150 Kč/ hod., Všestary, tel. 606 572 512. 

Soukromá řádková inzerce je od roku 2016 zpoplatněna takto:
první řádek textu zůstává za 50 kč, dva řádky jsou za 100 kč, 3–5 řádků za 150 kč, 

6–7 řádků za 200 kč. ceny komerční řádkové inzerce si vyžádejte na adrese: inzerce.
kuryr@ricany.cz. inzerce nabízející pronájem bytu bude nadále zařazena jako komerční. 

Řádková inzerce musí být zaplacena před vydáním konkrétního čísla.

inzerce.kuryr@ricany.cz
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Historie v obrázcích

Prosím
e vlastníky historických fotografií (od konce 19. století do doby po listopadu 1989), o zapůjčení či darování m

uzeu. Zapůjčené fotografie budou po naskenování v pořádku vráceny m
ajiteli.  

Přispějete tak k dokum
entaci podoby m

ěsta a okolí. 
Foto: Archiv m

uzea Říčany

Jedno z říčanských zátiší, jak je v době tzv. normalizace zachytila místní rodačka věra Rákosníková. Dnes nás při pohledu na uličku 
U hradu možná jímá nostalgie, je ale také připomínkou toho, jak jsme se před listopadem 1989 chovali k veřejnému prostoru. nad 
tím, co nikomu nepatřilo (a přitom patřilo všem) jsme mávli rukou a přivírali oči. Úprava veřejných prostor se od těch dob hodně 
změnila, co říkáte?


